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PREDHOVOR 

Rok 2014 bol pre Katedru liečebnej pedagogiky významným rokom, lebo sme si pripomenuli 

prvé stretnutie liečebnopedagogickej obce, ktoré sa uskutočnilo pred 20 rokmi po viacerých 

rokoch odmlky. Konkrétne to bol Odborný seminár, ktorý sa uskutočnil 16. – 18. marca 1994. 

Postupne sa stretávanie liečebných pedagógov a liečebných pedagogičiek – z akademickej 

obce i liečebných pedagógov a liečebných pedagogičiek – z praxe stalo tradíciou. Svedčí 

o tom v minulosti dosť pravidelné vydávanie konferenčných zborníkov Liečebná pedagogika 

1 ̶ 5 (v rokoch 1995, 1998, 1999, 2000), ako spätná väzba z realizovaných konferencií 

a odborných seminárov. Tradícia bola zachovávaná, lebo Liečebnopedagogické dni sa 

uskutočňovali približne s dvojročnou periodicitou (výstupy sú zväčša zaznamenané v e-

zborníkoch). Pri príležitosti jubilea začíname novú etapu s podtitulom Expresívne terapie vo 

vedách o človeku, čím vyjadrujeme tiež snahu liečebných pedagógov o multidisciplinárnu 

spoluprácu a výmenu skúseností v pomáhajúcich profesiách. Je tu 21. storočie a s ním aj 

snaha liečebných pedagógov a ich tímových spolupracovníkov naďalej predstavovať 

a prezentovať svoju prácu, v ktorej expresívne terapie sú nevyhnutnou a perspektívnou 

súčasťou každého človeka. Cieľom terapií využívaných v liečebnej pedagogike je porozumieť 

a pomôcť klientovi pri identifikovaní a následnom riešení „problému“ počas jeho životnej 

cesty. Ide o ciele ako porozumieť osobným problémom, nachádzať spôsoby dištancie od 

samotného problému a tak dosiahnuť katarziu. Postupnosť zakódovaná v cieľoch závisí od 

druhu ochorenia a individuálnych možností človeka spolupracovať. Napríklad umenie 

s terapeutickým potenciálom (formou expresívnych terapií) tvaruje pohľad človeka na to, aby 

si človek pripustil existenciu možností viacdimenzionálneho spracovania jednej témy resp. 

osobitého problému (bližšie Kováčová, 2014, Liečebná pedagogika 1).  

 

Predmetný konferenčný vedecký zborník s medzinárodnou účasťou prispievateľov 

Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 je koncipovaný z troch častí. Prvé dve 

obsahujú pozvané a prihlásené referáty, ktoré sú rozdelené na prístupy vo výchove a na 

prístupy v terapii. Tretia, poslednú časť tvoria recenzie publikácií, ktoré by nemali chýbať 

v knižnici žiadneho liečebného pedagóga a liečebnej pedagogičky a ich tímových 

spolupracovníkov. 
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KULTÚRNE A DISKURZÍVNE PRAKTIKY UKOTVENÉ V HRE  

POTREBA ICH DIAGNOSTIKOVANIA 

 

CULTURAL AND DISCURSIVE PRACTICES INCLUDED IN THE PLAY - THE NEED 

OF THEIR DIAGNOSIS 

 

Dušan KOSTRUB 

 

 

Abstrakt 
Vyžiadaný príspevok (referát) je zameraný 

na koncept hry v procese výučby. Je 

zameraný na učiteľovu didaktickú 

intervenciu do hry. Autor vyžiadaného 

príspevku (referátu) považuje hru za 

dôležitý nástroj, ktorý spája učebné 

stratégie a skúsenosti učiaceho sa. 

Príspevok tiež ponúka učiteľovi 

odporúčania pre konceptualizáciu 

a realizáciu hry. Súbežne príspevok 

poskytuje tiež námety pre pomáhajúce 

profesie, najmä v otázkach 

diagnostikovania formou hry. 

 

 

Kľúčové slová 
hra, učiteľ, podmienky hry, deti, optimálne 

riadenie, didaktické intervencie do hry, 

diagnostikovanie 

 

Abstract  

This article deals with the concept of 

a play in the teaching and teaching process. 

It focuses on a teacher´s didactic 

intervention into a play. Moreover, it is 

aimed at teacher´s view on practical 

implementation of a play. The play is an 

important tool which connects the 

strategies and experiences of a learner. The 

article also offers a teacher the 

recommendations for the play 

conceptualisation and proceedings.    

 

 

 

 

Keywords 

play, teacher, conditions of a play, 

children, optimal play, guidance, didactic 

interventions into a play, diagnosis 
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Kultúrne a diskurzívne praktiky predstavujú kultúrne nástroje rozvoja jednotlivcov i skupín 

v prislúchajúcom sociokultúrnom rozmere spoločnosti. Ide o ustálené zvyklosti v konaní, 

pôsobení a komunikovaní. Pre náš sociokulúrny rozmer je príznačné, že ľudia sa spolu 

spájajú, aby spolu komunikovali, realizovali rozmanité činnosti a podieľali sa (spoločne 

a vzájomne) na rôznych aktivitách. Spojivom uvedeného sú typické diskurzívne (komunikácia 

zakladajúca sa na rozprave, argumentácii) a kultúrne (vykonávanie cielených a 

význačných činností) praktiky. Škola (školský edukačný kontext) má vo svojej spoločenskej 

úlohe rozvíjať kultúrnu gramotnosť mladých generácií  a vovedenie mladých generácií do 

prislúchajúcej kultúry sa deje cez vedomú realizáciu diskurzívnych a kultúrnych praktík 

prispôsobených úrovni mladej generácie. V procese enkulturácie má významné miesto hra, 

hranie sa ako hlavná formatívna aktivita (detstva). Je zobrazovaním skutočnosti, ale tiež 

i dvojnásobným odklonom od reality. Umožňuje realitu zoomovať a symbolicky ju 

reprezentovať.  Progres učenia sa cez hru umožňuje odkláňať sa od reality a vzápätí sa jej 

približovať tak, že bude hrajúcimi sa subjektmi reprezentovaná ako jedna z možností reality. 

Ide o zmeny formy nazerania na realitu, uvažovania o nej a konaní v nej, ktoré sú však len 

čiastkovými formami komplexného konania. Kritická zmena (ako dôkaz učenia sa) vyžaduje 

kontrast, pluralitu alternatív, zmenu formy nazerania a pozície. Potom v hre sa konštituuje 

základný rámec pre esenciálne modely kultúrnych a diskurzívnych praktík, ktoré uplatňujú 

ľudia, aby porozumeli a intervenovali do osobného, sociálneho i profesijného života. Hra je 

akousi prípravou na život v dospelosti.  Hra je základným didaktickým nástrojom, ktorý je 

istým spôsobom rečou detí a dospelých, umožňujúcim rozvoj myslenia a reči vo vzájomnej 

interakcii. Dieťa v hre, hraní sa dostáva prirodzený priestor na (seba)prezentáciu a učiteľ má 

priestor vyučovať to, čo vyučovať potrebuje. Hra, hranie sa vylučuje nadradenosť v poznaní, 

nakoľko v hre je poznanie spoločne a vzájomne utvárané medzi hrajúcimi sa subjektmi. V hre 

je provokovaná inteligencia konajúcich a pôsobiacich subjektov v zmysle jej ďalšieho 

rozvoja. V hre je provokovaná individuálna (i sociálne podmienená) skúsenosť (ako kultúrne 

obsahy situované v mysliach subjektov) v zmysle jej ďalšej reštrukturalizácie. Od momentu 

provokovania inteligencie a provokovania osobnej skúsenosti sa konštruuje osobnosť dieťaťa 

– jeho identita, autonómia,  kompetencie a i. Toto konštruovanie je v podstate sociálnym 

konštruovaním, pretože sa vedome uskutočňuje učiteľom v hernej – učiacej sa skupine 

aktívnych detí. Učiteľ si uvedomuje, že vo výučbe zakladajúcej sa na hre/hraní sa má 

podporovať vytváranie konštruktívnych, nie agresívnych vzťahov s hrajúcimi sa deťmi 

a spoločne rozvíjať kritické aspekty hernej informácie. Optimálne riadenie hry je nepriamou 

didaktickou intervenciou do hrania sa detí, v ktorej učiteľ je spoluhráčom prezentujúcim 

model hry, avšak ponecháva priestor na nezávislé, samostatné konanie a pôsobenie detí. 

Samostatné, nezávislé konanie a pôsobenie detí nepriamo, ale zámerne podporované učiteľom 

umožňuje rozvoj autoregulačných mechanizmov dieťaťa/detí  s využitím kultúrnych 

a diskurzívnych praktík v rámci adaptovania sa na sociokultúrne systémy spoločnosti.  

Optimálne riadenie hry, aby bola hra didakticky účinná  – rovnako ako proces výučby -  má 

byť plánovaná, zodpovedajúco realizovaná, kontrolovaná a evalvovaná. Optimálne riadenie 

hry umožňuje dieťaťu/deťom rozhodovať sa, vyberať si, dohodnúť sa v súvislosti s hrou, 

partnermi – spoluhráčmi, herným materiálom, to všetko i v súvislosti s formovaním svojich 

argumentov vzťahujúcich sa na predmet hry, ako i na kontext hry.  

Učiteľ preto má: 

1. Poznať charakteristiky detí a diagnostikovať dosiahnutú úroveň hry.  

2. Poznať úroveň detí v prípravnej fáze hry (čo učiteľ spozná prostredníctvom analýzy 

konania a pôsobenia detí v predchádzajúcich hrách vo výučbe).    
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3. Realizovať prípravné aktivity hry ako sú tematické konverzácie, získavanie informácií 

z rôznych médií, s predmetom hry tematicky previazané návštevy a exkurzie, bádateľské 

aktivity a p.). 

4. Udržiavať  herné kontinuum. Poňať a realizovať hru v kontinuite témy, času, obsahu, 

vyhýbať sa diskontinuite. Zabraňovať narúšaniu koncentrácie detí v hre, zabraňovať 

vplyvom, ktoré by predčasne a nevhodne hru ukončili.   

5. Uvažovať o možnostiach herného a doplnkového materiálu, ktorý sa deťmi zamýšľa v hre 

využiť.   

6. Hodnotiť v hre rozvíjané procesy. 

7. Analyzovať v hre formujúce sa argumenty detí v korešpondencii s ich edukačnými 

záujmami a vzdelávacími obsahmi (curriculum).  Formujúce sa argumenty vznikajú ako 

dôsledok uplatňovaných kultúrnych a diskurzívnych praktík; je to zároveň dôsledok 

kolaboratívneho učenia sa v učiacej sa hernej skupine.  

V prípravnej fáze hry sa začína iniciačnou konverzáciou spätou s témou, ktorá umožňuje 

deťom rozhodnúť sa, čo bude predmetom hry, s kým sa budú hrať, čo využijú v hre a p. 

Úvahy, ktoré v iniciačnej konverzácii vzniknú, a na ktorých sa herná skupina dohodne, učiteľ 

zaznamená na flipchart umiestnený na deťom viditeľné miesto (ide o externý mediátor 

napomáhajúci podpore autoregulačným mechanizmov). Učiteľ sa spolu s deťmi zamestnáva 

aj argumentmi vzťahujúcimi sa na predmet hry, nielen preto, aby ich poznal, ale najmä, aby si 

ich uvedomovali deti. Učiteľ navrhuje deťom vytvoriť konceptuálnu mapu vzťahujúcu sa na 

predmet hry. V tomto modeli sa uplatňujú hrajúcimi sa subjektmi predstierané roly. Preto 

v iniciačnej konverzácii sa diskutuje aj o zastávaných rolách a s nimi súvisiacich kultúrnych 

a diskurzívnych praktík. Ak sú roly  hrajúcimi sa deťmi prevzaté, činnosti viažuce sa na ne, sú 

spájané v iniciačnej diskusii so vzdelávacím obsahom. Je to učiteľ, ktorý si uvedomuje, čo 

majú deti robiť, a čo z toho bude pre ne plynúť. Je zodpovedný za to, ktorým vzdelávacím 

obsahom a najmä ako budú kontaktované. Tie myšlienky, ktoré produkujú v iniciačnej 

diskusii deti, sú pre učiteľa inšpiráciou a výzvou. Hra – hranie sa sa využíva vo výučbe 

s pedagogicko-didaktických zámerom, a preto musí prinášať deťom reálne učebné skúsenosti; 

sú v nej/ňom prítomné rôzne demonštrácie konanie a argumentácie a učiteľ spolu s deťmi 

vedome organizujú rámec hry. Učiteľ má na zreteli rozmanité stratégie, ktoré uľahčujú, aby sa 

hra rozvíjala zodpovedajúcim spôsobom. Vo vnútri stratégie učiteľ sa upriamuje na využitie 

indikácií, demonštrovanie konania, kladenie otázok, podporu argumentácie, odporúčaní, 

poskytovanie rád, na riadenie konverzácie. Kontrola hry sa deje počas celého herného procesu 

prostredníctvom rozličných postupov. Učiteľ kontroluje charakter kultúrnych a diskurzívnych 

praktík, trajektóriu obsahu hry, herný kontext, využívanie herných symbolov deťmi, konanie 

a pôsobenie hrajúcich sa detí, pozitívne i negatívne kvality hry, v hre prítomné konflikty 

a p.Evalvácia hry je neodmysliteľná pre učiteľa profesionála a výskumníka, ktorý si želá 

poznať a rozumieť nielen samotným edukačným procesom, ale aj ich dôsledkom. Idea 

evalvácie je však veľmi difúzna a nejednoznačná pokiaľ ide o herné procesy, je preto témou, 

s ktorou sa voľne a slobodne nakladá podľa určitých kritérií a osobných záujmov. Je dôležité, 

aby sa v tomto modeli výučby evalvovali deťmi navrhnuté herné ciele. Tiež je potrebné, aby 

sa evalvoval obsah, kontext hry vrátane formovaných argumentov na podklade uplatňovaných 

kultúrnych a diskurzívnych praktík deťmi; pri tejto evalvácii ide o súčinnosť učiteľa 
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a hrajúcich sa detí. Evalvovanie dosiahnutej rozvojovej úrovne je zase otázkou učiteľovej 

povinnosti. Na základe preferencie autora tejto štúdie, pojem evalvácia je synonymom 

rozvoja, zlepšovania a skvalitňovania. Akceptácia toho umožňuje zamerať sa fundamentálne 

na samotný proces výučby (učenia sa a vyučovania iných). Učiteľ má pozorovať hranie sa 

detí a samotnú hru, nielen vzhľadom na učebné a hrové ciele, ale i na to, aby v hre, v hraní sa 

odhadol motívy herného konania detí a spájal ich s kultúrnymi a diskurzívnymi praktikami 

dospelých. Pozorovanie má jednoznačne diagnostický charakter. Učiteľ pozoruje, aby 

porozumel čo, ako a prečo sa deje v hre, v hraní sa prezentujú vzhľadom na učebné a hrové 

ciele i vzdelávacie obsahy v komparácii s dosiahnutou úrovňou rozvoja detí. Identifikovanie 

zóny proximálneho rozvoja je práve v tomto učiteľovom pozorovaní najvýznamnejšie. Učiteľ 

do samotnej hry – pokiaľ nie je rovnocenne konajúcim spoluhráčom – intervenuje len pokiaľ 

je to z bezpečnostného hľadiska nevyhnutné. Pedagogická Intervencia do hry je opodstatnená 

i v prípade vzniku konfliktov, prísunu herného materiálu, prístupu k digitálnym technológiám 

a p. Učiteľ pozoruje spôsoby herného konania detí, ale posúdiť ich môže až keď hra skončí; 

keď detí konverzujú o hre, keď učiteľovi dokážu opísať ako sa hrali a čo hrou docielili. Proces 

verbalizácie je diskurzívnou praktikou, cez ktorú môžu deti vysvetľovať aký mala hra 

charakter, čo sa v nej udialo, aké zmeny boli počas hrania sa vykonané a čo hra priniesla 

každému jej účastníkovi.  Jednou zo základných otázok didaktiky je, či je možné regulovať 

hru. Adekvátnou odpoveďou je „nie“. Množstvo premenných, nad ktorými je potrebné 

uvažovať pri plánovaní hry je veľké. Pre učiteľa je častokrát  problémom prepájať hru – 

hranie sa detí so vzdelávacími obsahmi (kurikulom) tak, aby samotná hra nebolo „hrou“ 

opakovania, precvičovania – akéhosi „utvrdzovania“. Hranie sa detí nemá repetitívny 

(opakujúce sa reprodukovanie činností) charakter, preto hra odporuje pamäťovo-

reproduktívnemu učeniu sa detí. Ak sa držíme faktu, že hranie sa detí je kreatívnym prejavom 

a hrou sa umožňuje vedome rozvíjať kreativitu, tak potom učiteľ nemôže plánovať samotné 

hranie sa detí v hre, ale má plánovať prepájanie vzdelávacích obsahov tak, aby boli prítomné 

v hre detí. Z aspektu didaktických kategórií ide o učebné ciele, hrové ciele, vzdelávacie 

obsahy, čas venovaný hraniu sa, priestor na hru, herné materiály, pomôcky a p. Učiteľ 

nielenže potrebuje poznať hru, rozumieť hraniu sa, dokázať sa hrať s deťmi/žiakmi, ale tiež 

hru a hranie sa prezentovať deťom ako spoluhráč, ktorý symbolický svet dospelých 

prirodzene – svojim herným konaním - prepája s detským univerzom. Tak, ako nemožno 

vyučovať to, čo učiteľ nevie, čomu nerozumie, nemožno vyučovať hrou, bez toho, aby sa 

učiteľ nehral spoločne s  deťmi, či bez jeho zaujatia herného postoja voči tomu, čo sa v hre vo 

výučbe deje.  Učiteľ  nemusí do hrania sa deti motivovať, to deti zvládnu samé, učiteľ (ale) 

potrebuje poznať motív, ktorý dominuje detskej hre, pretože len tak môže porozumieť 

konaniu a pôsobeniu detí v hre.  Hranie sa, ako činnosť predstierajúca a zobrazujúca kultúrne 

a diskurzívne praktiky života dospelých, rozvíja inteligenciu detí. Učiteľ má identifikovať 

a chápať rozdiel a porovnanie medzi detskou hrou a kultúrou ako formou hry/hrania sa detí. 

Hranie sa je špecifickou „rečou“ detí, (prostredníctvom nej je konštituovaná signifikantná 

aktivita dieťaťa a uplatňovaná aktívnosť dieťaťa), vďaka ktorej sa transformuje predstavivosť 

detského univerza na realitu sveta dospelých. Hranie sa – podporované učiteľom -  je vlastne 

nepriamo, ale zámerne riadená participácia, ktorej jedným z cieľov je podporiť interiorizačné 

procesy. Hranie sa má tú výhodu, že riadená participácia ako predpoklad úspešnosti 
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interiorizácie sa uskutočňuje radostným, veselým (nenúteným) spôsobom pre dieťa. 

Prirodzenosť hrania sa nasvedčuje prirodzenosti dieťaťa, čo je ďalším predpokladom rozvoja 

dieťaťa. Preto hranie sa dieťaťa je kultúrnou aktivitou, ktorá rozvíja jeho inteligenciu. Dieťa 

sa hrou učí rozumieť svetu – konštruuje si individualizovaný kompromis s realitou. Ako si 

javy, udalosti, myšlienky, poznanie, presvedčenia konštruuje, tak ich v hre prezentuje.  Prvé 

prejavy spojenia kultúry a inteligencie v počiatočných fázach života jednotlivca sa prezentujú 

cez jeho hrové formy konania a pôsobenia. Cez hranie sa dieťa koordinuje svoje uvažovanie, 

myslenie, transformuje sa na sociálnu bytosť a snaží sa tak zaujať postupne svoje miesto 

v spoločenstve. Mentálna tvorivá aktivita rozvíjaná hrou zapája tvorbu, predstavivosť, 

bádanie s objavovaním a komunikáciu. Keď sa dieťa hrá, vytvára veci, objekty, vytvára 

situácie a hľadá riešenia na rozličné problémy, ktoré sú iniciované cez hry, hranie sa. Najmä 

však vytvára si vzťahy s inými deťmi (a učiteľom) počas hry. 

Hra je excelentným didaktickým prostriedkom nielen v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní, ale tiež v i ďalších stupňoch vzdelávania. Práve však predprimárne a primárne 

vzdelávanie sa vyznačuje tým, že v ňom možno realizovať výučbu ako hru a výučbu ako 

projekt, pričom sa nevylučuje, že i výučba ako projekt nemôže byť postavená na hraní sa. 

Cieľom hry/hrania sa v predprimárnom a primárnom vzdelávaní je rozvíjať kreatívnu 

kapacitu dieťaťa a radosť pre nadobúdanie poznania v učebných skúsenostiach vo výučbe. 

Hra v predprimárnom vzdelávaní je obsahom všetkých aktivít a v primárnom vzdelávaní má 

charakter rozvojovej aktivity. Práve špecifikum týchto etáp umožňuje spojiť oba koncepty v 

jedno, a tak ich rovnocenne realizovať ako v predprimárnom, tak i v primárnom vzdelávaní. 

Hra predstavuje typickú didaktickú štruktúru napr. hra ako experiment, hra ako projekt. Je 

zároveň časom pre dieťa, je časom dieťaťa – je voľnou hrou. Je didaktickým prostriedkom pre 

výučbu vzdelávacích obsahov. Slovenská didaktika je historicky podmienená koncepciou J. 

A. Komenského Škola (výučba) hrou. Hra ako experiment: dieťa/deti spoločne experimentujú 

s učebnou témou (vzdelávacími obsahmi, učivom) za podpory učiteľa. Hra ako projekt: 

dieťa/deti realizujú projekt a ním spracúvajú učebnú tému (vzdelávacie obsahy, učivo)  za 

podpory učiteľa.Hra ako experiment a hra ako projekt znamená nechať DETI 

OBJAVOVOVAŤ podstatu učebnej témy (vzdelávacieho obsahu, učiva) a zároveň ich v 

OBJAVOVANÍ PODPOROVAŤ.   

Dieťa je hrou vtiahnuté a hrou motivované, čo predstavuje prvé dva princípy úspešnosti jeho 

učenia sa. V podpore kognitívneho vývinu dieťaťa, využívaním hry/hrania sa vo výučbe 

učiteľ uľahčuje samotný vývin a obsahom hry/hrania sa didakticky podporuje rozvoj dieťaťa. 

Učiteľ vytvára didakticky podmienené učebné prostredie a hra má nielen osobný zmysel pre 

dieťa (že  dieťa sa hrá), ale i význam, že dieťa sa hrou učí a je hrou vyučované. Učiteľ je 

nielen animátorom detskej hry, ale v procese výučby je (ako sa vyššie uvádza) predovšetkým 

spoluhráčom v hre. Je jedným (nie však jediným) z iniciátorov pri zvažovaní ako sa začatá hra 

rozvinie, v akom prostredí a p. Učiteľ v hraní sa nezastáva pozíciu vedúceho, ktorý hru riadi, 

ani pozíciu „dospelého a vážneho“, ktorý určuje, čo sa  v určitom momente má, či nemá 

(u)robiť a ako sa to má urobiť.  Pre učiteľa je z didaktického aspektu dôležité, čo a prečo 

(vzhľadom na rozvoj dieťaťa a vzdelávacie obsahy) sa v hre deje. Ak to učiteľ pozná 

(identifikoval to svojou pozíciou spoluhráča v hre a diagnostikoval to participatívnym 
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pozorovaním), môže prirodzenejšou cestou podporiť deti v orientácii v učebnej téme, 

poskytnúť im rozmanité myšlienky a animovať ich hranie sa svojim vstupom do samotnej 

hry.  Na zachovanie učiteľovej pozície  animátora – stimulátora detskej hry a spoluhráča je 

potrebné nasledovné elementy: 

1. Dizajn priestorov hry – trieda je štruktúrovaná do učebných zón, ktoré však pre účel hrania 

sa možno integrovať a využiť ako jednu veľkú herňu. Tak ako sú štruktúrované kultúrne 

a diskurzívne praktiky života dospelých, tak je možné štruktúrovať herňu, ktorá bude 

zohľadňovať adekvátny priestor na ich rozvíjanie. Zodpovedajúci priestor na hru je nielen 

bezpečným, stabilným a pokojným priestorom, ale je priestorom na prirodzenú, 

voľnú/slobodnú, spontánnu hru detí spolu s učiteľom. Na hranie sú prirodzene využívané 

aj exteriéry, pre ktoré platia rovnaké požiadavky zabezpečenie podmienok pre hru/hranie 

sa. 

2. Herný materiál – výber vhodného materiálu pre hru/hranie sa musí byť uskutočnený veľmi 

zodpovedne a musí zodpovedať bezpečnostným, kultúrnym, vývinovým a didaktickým 

požiadavkám. Didakticky žiaduce je vyberať herný materiál, ktorý podporuje divergentné 

myslenie, kompetencie a kreativitu vzhľadom na vzdelávací obsah a samotné hrajúce sa 

deti. 

3. Štrukturácia a organizovanie herného času – každé dieťa potrebuje voľnú/slobodnú hru 

(sebariadenú), ale i hru organizovanú s inými deťmi, ako i spoločne s učiteľom (spoločne 

riadenú hru). Autor činný v kvalitatívnom výskume zistil, že hra dieťaťa s rovesníkmi 

v hernej skupine vo výučbe trvá časovo dlhšie, je produktívnejšia na konanie a herné 

výsledky detí a spolu s individuálnou hrou každého dieťaťa umožňuje účinnejšie rozvíjať 

autoregulačné mechanizmy a zároveň každé dieťa má možnosť do hry včleniť svoje 

prínosy a osobné skúsenosti, čo robí hru štruktúrovanejšou vzhľadom na kultúrne 

a diskurzívne praktiky. Preto učiteľ narába s časovou dotáciou pre hru detí tak, aby deti 

mali príležitosť vyskúšať si rôzne – im primerané – formy hry/hrania sa. Dostatok času je 

ďalším didaktickým imperatívom; učenie sa – i formou hrania sa – nemožno svojvoľne 

učiteľom zvonka limitovať. Buď sa deti hrajú, alebo sú zvonka v plnej organizácii učiteľa.  

4. Postoje učiteľa vzhľadom na hru/hranie sa – učiteľ sa usiluje rozvíjať sériu postojov v jeho 

roly spoluhráča. Musí zaujať uvážlivý postoj, postoj šikovného pozorovateľa, ako i 

ústretový i otvorený postoj, aby mohol identifikovať postoje detí, ktoré sú vyučované hrou. 

To zahrnuje:  

- Akceptovanie detských chýb, omylov v hre zabezpečovaním situačnej spätnej väzby cez 

učiteľovo konanie v roly spoluhráča. Zároveň tak učiteľ precíznejšie diagnostikuje 

dosiahnutú rozvojovú úroveň detí, pretože cez chyby, omyly detí v ich hernom konaní, 

možno zaregistrovať kvalitatívne zmeny v ich rozvoji.  

- Vytváranie (spoločne s deťmi) pozitívnej a adekvátnej hernej klímy. Dieťa má potrebu 

hrať slobodne, nie s vedomím povinnosti – nariadenia zvonka. Hry s vopred danými 

pravidlami môžu byť občas zaujímavé, avšak pre tu opisovanú interpretáciu hrania sa sú 

bezúčelné. Hry s tvorbou pravidiel predstavujú isté „projekčné plátno“, cez ktoré je 

možné identifikovať vývin jednotlivých štádií v prislúchajúcich dimenziách. Základom 

pre utváranie a udržiavanie pozitívnej hernej klímy je učiteľom porozumený 

a uplatňovaný koncept interpersonálneho porozumenia. Priateľská, partnerská klíma 
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s uchovávaním prípustných osobných vzdialeností je v kompetencii učiteľa. Učiteľ, 

vzhľadom na to, že dieťa si má uvedomovať seba samé – také, aké v hre je, a musí 

vidieť, že učiteľ je cez hru zaujatý jeho vyučovaním.  

- Zaujatie postoja aktívneho poslucháča a iniciátora primeraného dialógu v hre. 

Komunikácia v hre vo výučbe je otvorenou, voľnou komunikáciou, avšak zároveň je 

verbalizáciou skúseností, tematizovaním; je skutočným diskurzom (rozpravou 

s argumentáciou v rolách). Cieľom je porozumieť a byť porozumený v hre.  

- Neočakávať hotové odpovede, hotové riešenia. Dieťa v hre dostáva priestor na to, aby 

objavovalo to, čo v predchádzajúcom konaní nepostrehlo, alebo nemalo príležitosť 

zbadať a objaviť svojim pričinením. Dieťa má možnosť skontrolovať ako môže 

s objektmi a subjektmi v hre interagovať a navrhuje pre neho možné stratégie konania 

v hre. Vlastná motivácia a zapojenie sa dieťaťa do hry/hrania sa je veľmi účinné a spája 

sa so signifikantným učením sa v kolaborácii s ostatnými subjektmi.  

- Neurýchľovať vývoj hry. Učiteľ má rešpektovať sekvencie hry/hrania sa – má 

podporovať skôr nachádzanie adekvátnych foriem rozvoja dieťaťa v hre. 

- Ponúkať príležitosti na úspech v hre. Dieťa potrebuje zámer hrania sa a jeho 

„schválenie“ dospelým, že ide o čosi významné. Didakticky odôvodniteľné herné 

situácie zvyšujú sebaúctu, pretože umožňujú dieťaťu akceptovať sa ako kompetentný 

a samostatný subjekt. 

- Preukazovaná starostlivosť a záujem učiteľa v kladení otázok, predstavovaní myšlienok 

a odporúčaní v ponúkaní príležitostí vyskúšať si čosi, experimentovať a praktikovať 

svoje iniciatívy.  

 

Otázky o detskej hre vo výučbe v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 

A) Otázky zamerané na 

„skutočnú“ možnosť hrať sa 

vo vzdelávaní  a na 

participáciu učiteľa 

1. Ako definujeme koncept hry? 

2. Môžeme hovoriť o hre, keď návrh hrať sa 

prichádza od učiteľa?  

3. Ak môžeme v tom prípade hovoriť o hre, aké 

charakteristiky musí mať tento návrh, aby ho dieťa 

prevzalo a realizovalo ako hru? 

4. Ak navrhne hru učiteľ, má sa (ju) hrať aj on?   

B) Otázky zamerané na 

spôsoby hrania sa detí 

1. Môže sa vyhnúť tomu, že by deti „robili len to, čo 

chcú“, keď sa im učiteľ navrhne hru?  

2. Prečo sa chcú hrať deti stále to isté? 

3. Čo sa robí, keď deti nechcú participovať na 

učiteľom navrhnutej hre? 

4. Pokiaľ (po aký bod zlomu) sú deti spôsobilé 

akceptovať pravidlá hry? Kedy a v čom začínajú 

meniť pravidlá hry a/alebo chápu rozvinutie svojej 

kompetencie (kompetencií) ako cieľ hry? Môže sa 

umožniť deťom mladším ako 5 rokov hrať sa hry na 

báze konvenčných pravidiel? 

5. Ako si deti vytvárajú vlastné pravidlá hry? Ako 

ich adaptujú počas hrania sa? 

6. Ako sa dá vyhnúť v hraní sa detí vplyvu 
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komunikačných prostriedkov na obsah 

a charakter hry detí? 

7. Môže sa umožniť deťom hrať sa nebezpečné 

hry?  

C) Otázky zamerané na 

vzťah medzi hrou a výučbou 

1. Ako navrhnúť hry/hranie sa v redukovaných 

priestoroch a s minimálnym množstvom herného 

materiálu a veľkým počtom detí?  

2. Sú všetky hračky rovnaké? Aký rozdiel je medzi 

typmi hry a didaktickými prostriedkami 

(štruktúrami), ktoré sa organizujú na báze hry?     

3. Koľko času musí trvať hra? Ako je prepojená hra 

so vzdelávacími obsahmi? 

4. Aký je obsah hry/hrania sa? 

5. Je možné dosiahnuť plnú „hernú klímu“ vo 

formáte vzdelávania, kde sa vyžaduje dodržiavať 

poriadok a vyučovať učebné obsahy?   

 

Rekonštrukcia hry a jej podmienok, ktorá bola uskutočnená vo výučbe 

Na to, aby učiteľ porozumel čo a prečo sa hrajú deti, je potrebné, aby hru systematicky  

pozoroval. Realizácia má spočívať na pozorovaní správania (konania a pôsobenia) detí v hre. 

V spojitosti s pozorovaním hrania sa detí, učiteľ umožňuje deťom (pričom sa spolupodieľa na 

tom) vytvárať tematické konceptuálne mapy pred realizáciou hry a po jej skončení. 

Konceptuálna mapa (ako vizualizácia mentálnych obsahov, ako jedna z možností ich 

subjektívnych interpretácií)  ako  diagnostický nástroj na spoznávanie aktuálnej úrovne 

rozvoja dieťaťa, na definovanie najbližšej úrovne rozvoja dieťaťa a na predikovanie 

didaktických možností ako umožniť účelne dosiahnuť potenciálnu úroveň rozvoja dieťaťa, je 

súčasťou učiteľovej didaktiky. V diagnostikovaní sa využívajú aj v hre/hraní sa detí využité 

externé mediátory umožňujúce hrajúcim sa deťom vidieť a reflektovať „kroky v hre“.   Na 

konci hry sa uskutočňuje spätná väzba, spočívajúca na spätnej kontrole realizovaných 

„krokov v hre“, ako vedomá interiorizácia spôsobu nadobudnutia vzdelávacích obsahov a ich 

uvedomenie si dieťaťom/deťmi.  Vhodnou pridanou hodnotou sú fotografie, či videozáznamy 

vypovedajúce o realizácii hry/hrania sa detí. Všetky tieto elementy slúžia na realizáciu 

rekonštrukcie hry a jej podmienok, ktorá bola uskutočnená vo výučbe.  

 

Rekonštrukcia hry/hrania sa umožňuje učiteľovi analyzovať a indukovať tie didaktické 

a sociokultúrne entity, ktoré majú/mali na charakter hry/hrania sa vplyv. Ide najmä o: 

Charakter vplyvu kultúry (ktorú žijeme) a jej rozvíjanie sa formou hry. 

Charakter herného ducha, ktorý inšpiruje ľudí žijúcich kultúrou a v kultúre. 

Sociokultúrne (symbolické, semiotické a i.) systémy spoločnosti. 

Charakter – profil spontánnej hry – hrania sa (didaktická otázka situačného učenia sa). 

Dospelým/i externe riadená hra/hranie sa (otázka vyžadovania, vynútenia). 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

15 
 

Tvorba a charakter konceptuálnych máp a využitých externých mediátorov. 

Vývoj a charakter využívania herných symbolov (otázka symbolickosti). 

Vývoj a charakter námetu, herných obsahov (otázka imaginárnosti, reprezentatívnosti). 

Vývoj, udržiavanie a charakter interpersonálnej interakcie a transakcie (otázka rol v hre, 

hry v role). 

 

Diagnostikovanie založené na dôkazoch 

Diagnostikovanie založené na dôkazoch zodpovedá systematickosti diagnostikovania.  Tento 

typ diagnostikovania zabraňuje vzniku omylov. Učiteľ ním zisťuje, hodnotí a posúdi aktuálny 

stav konania a pôsobenia dieťaťa – slúži na identifikovanie povahy a príčiny čohosi, čo je 

v náznakoch, či v profile prítomné v konaní a pôsobení dieťaťa. Zameriava sa na vzťahy 

príčiny a účinku. Učiteľ sa zameriava minimálne na dve oblasti; na a) oblasť toho, čo je 

prítomné v konaní a pôsobení dieťaťa, a aký to má charakter a na b) oblasť toho, čo ešte nie je 

prítomné v konaní a pôsobení dieťaťa spolu s vyhľadávaním a určovaním príčin zmienenej 

neprítomnosti. Myslí sa predovšetkým na (ne)prítomné (zvnútornené) kultúrne a diskurzívne 

praktiky charakteristické pre naše sociokultúrne schémy konania a pôsobenia, ktoré dieťa 

(ne)má. V rámci pedagogického optimizmu možno uviesť, že mnohé rozvojové možnosti 

predstavujú istý rozvojový potenciál, čo znamená, že učiteľovo konanie a pôsobenie sa 

zameriava na rozvojatvorné entity. To je viac ako pozitívne východisko pri diagnostikovaní 

založenom na dôkazoch, pretože pedagogika je hypotetická veda, ktorá operuje 

pedagogickými (didaktickými) hypotézami (vrátane operovania tézami), a preto sa orientuje 

na to, či možno potenciálnu prítomnosť (častokrát implicitného charakteru) čohosi potvrdiť 

alebo vyvrátiť. Pedagogika sa samozrejme zameriava i na reálnu prítomnosť výsledkov 

rozvoja, keď určuje stav, charakter, profil i prognózu výsledkov etapy rozvoja a jej dôsledkov. 

Neopomína ani zákonitosti, ani vývinové špecifiká a zohľadňuje vzdelávacie ciele a obsahy 

(učivo) v súvislosti s rozvojom dieťaťa. Učiteľ vo výučbe najčastejšie pozorovaním získava 

a zaznamenáva všetky dostupné informácie o konaní a pôsobení subjektu a vytvára si inventár 

pozorovaných javov a uvažuje nad otázkou „prečo to tak je?“. Učiteľ sa v hre/hraní sa (učení 

sa) dieťaťa/detí zameriava na protokompetenciu (inak povedané: vynárajúcu sa kompetenciu), 

ktorá je súčasťou konglomerátu kompetencií, posúdi podmienky, možnosti jej didaktickej 

podpory a koncipuje  indikácie pre ďalšiu výučbu. Učiteľ zároveň diagnostikovaním zistí 

rozpor medzitým, čo by už dosiahnuté malo byť a ešte pre rôzne príčiny dosiahnuté nie je. 

Diagnostikovanie založené na dôkazoch zodpovedá dôkladnosti diagnostikovania. Tento typ 

diagnostikovania neprehliada situačný kontext, ale berie ho do úvahy. Učiteľ sa vyhýba 

diagnostikovaniu epizodických prejavov konania a pôsobenia dieťaťa/detí, berie do úvahy 

celý situačný kontext a jeho vplyv. Učiteľ (na rozdiel od rodiča) má v diagnostikovaní istú 

výhodu, pretože pozoruje deti v relatívne stálych (a i opakujúcich sa situáciách).  To prináša 

fakt, že pozorované dieťaťa zodpovedajúco pozná a môže diagnosticky usudzovať vzhľadom 

na jeho rozvojovú úroveň. Orientačný odhad je však učiteľom včleňovaný do systematického 

diagnostikovania. Učiteľ diagnostikuje pokiaľ možno v reprezentatívnych situáciách, pričom 

musí rozlišovať diagnostikované spôsoby konania a pôsobenia a im sociokultúrne pripisované 

vlastnosti. Je účelné pre učiteľa zvažovať možnosť protichodných prejavov v závislosti na 
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situačnom kontexte. Situačný kontext evokuje situačné učenie sa. Z tohto aspektu má 

diagnostikovanie založené na dôkazoch hodnotu pre diagnostikujúceho i diagnostikovaného.  

Pedagogická diagnostika je dôležitá najmä preto, aby boli didaktické indikácie cielené 

a účinné. Vo výučbe sú prítomné príhodné, význačné momenty, ktoré učiteľ vyhľadáva so 

zámerom podpory rozvíjania dieťaťa/detí. I preto je dôležité realizovať diagnostikovanie 

založené na dôkazoch, ktoré predchádza vzniku omylov. Diagnostikovanie založené na 

dôkazoch umožňuje presnejšie indikovať výučbu (vrátane výučby zakladajúcej sa na hre/hraní 

sa); zamerať sa prednostne na to, na čo učiteľ musí myslieť skôr nezačne vyučovať. Svoje 

miesto v tomto type diagnostikovania majú kazuistiky (prípadové štúdie) a ich riešenia. 

 

Systematickosť diagnostikovania – systematické participatívne pozororovanie. 

 Diagnostikovanie kvôli cieleným a účinným didaktickým indikáciám 

a intervenciám. 

 Overenie si kvality a rozsahu účinnej podpory hrajúcim sa deťom. 

 Identifikovanie väzieb medzi zisteniami (problémami), prioritami a opatreniami. 

Hrová akčná dráma ako forma zabezpečujúca priestor na (seba)prezentáciu. 

Asistované učenie sa – spoluhráčstvo (učiteľ ako spoluhráč). 

Stratégie obozretného podporovania učebných procesov (lešenie)  - ZN(A)R, ZAR a ZPR.  

Aktualizácia (aktualizuje svoje poznanie a svoje vynárajúce sa kompetencie) 

a sebaprezentácia dieťaťa v hre, hraní sa v skupine iných detí a učiteľa. 

 Zobrazovanie, predstieranie reality, nahrádzanie (substitúcia) reality, odklon od 

reality, únik od reality, opakovanie rovnakého motívu hry/hrania, strnulosť 

v uplatňovaní kultúrnych a diskuzívnych praktík, nepremyslené činy v hre/hraní sa, 

nezáujem o istý typ hry, herná nečinnosť, minimálny učebný progres v hre, 

demonštrovanie tabuizovaného konania dospelých mechanickým imitovaním a i.   

 

Hra – hranie sa vo vzdelávaní a v činnostiach pomáhajúcich profesií  

 

Hra, hranie sa ako odraz reality/realít a dvojnásobný odklon od reality. 

 O ktorú/ktoré realitu/reality ide? 

 Je limitovaná svetom dospelých? 

 Je abstrahovaná zo sveta dospelých? 

Ak áno, tak... 

Je, či nie je to detská hra? 

Dospelí sú však zmätení a existujú elementy a faktory potvrdzujúce ich osobnú 

i sociálnu zmätenosť. 

Čo a koho reprezentujú deti vo svojej hre, hraní sa (ak uprednostňujeme teóriu, že hra je 

sociokulúrne podmienená?  

Ak dieťa vo svojej hre preukazuje odklon od normality, čo (u)robiť, keď v súčasnosti je 

posun hraníc normality zrejmý? 

Ak dieťa vo svojej hre preukazuje únik od reality a realitu, ktorá je všeobecne známa (lebo 

je členmi spoločnosti prijatá) nahrádza inou realitou; o ktorú realitu a koho realitu ide  
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a prečo to tak robí? 

OPRÁVNENÁ OTÁZKA 

 

Namiesto záveru 

Uplatňovať hru pre rozvoj dieťaťa prostredníctvom kultúrnych a diskurzívnych praktík 

a uplatňovať hru pre diagnostikovanie rozvoja vyžaduje erudovaného profesionála. 

Zodpovednosť pri určovaní kvality rozvoja a dosiahnutej úrovne rozvoja je neodmysliteľná. 

 

Cieľom je spoluvytvoriť štruktúru a/alebo adaptovať už vytvorenú štruktúru na nové 

učebné situácie v hre. 

Plánovať na základe uskutočnených analýz možností  a voľby vhodných ideí.  

Dizajnovať ideu cez predbežné náčrty – mentálne plány. 

Vizualizovať najvhodnejší materiál – vytvoriť inventár potrebného herného materiálu. 

Spoluvytvoriť pravidlá hry, ktoré budú potrebné, precízne a veľmi jasné.  

Predchádzať možným ťažkostiam, ako dostupnosť priestoru, disponibilnosť času, počet 

hráčov. 

Predstaviť si hru ako by bola filmom.  

Praktizovať trianguláciu pri overovaní si, (a uistiť sa) či boli ciele dosiahnuté. 

Spolu s deťmi elaborovať register všetkého, čo umožní hru zlepšovať, či zjednodušiť 

vlastný proces učenia sa, vrátane jeho aplikovania. 

Evalvovať nadobudnuté poznanie, kompetencie, hodnoty, postoje vzhľadom na stanovené 

ciele a overenie didaktickej účinnosti a intencií. 
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Abstrakt 

Příspěvek se věnuje specificky pojatému 

odvětví pedagogiky, a to problematice 

resocializace a resocializační pedagogiky. 

Tato specializace se v kontextu aktuálních 

inovací mění a rozvíjí v posledním období 

velmi intenzívně. Cílem inovace je 

reflektovat na současné sociální podmínky 

výchovy.  

 

 

Kľúčové slová 

resocializační pedagogika, inovace, 

koncept tvořivé resocializace 

 

Abstract 

The paper deals with the specifically 

conceived education sector, namely the 

issue of resocialization and resocialization 

education. In the context of current 

innovations, this specialization has been 

changing and developing very intensively 

in the recent period. The goal of innovation 

is to reflect on current social conditions of 

education. 
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re-socialization education, innovation, 

concept of creative resocialization 
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Konec 20. století v Evropě byl ve znamení řady politických, sociálních a ekonomických 

změn, které vyvolaly v českém, slovenském i polském pedagogickém prostředí snahu o 

inovaci stávajícího vzdělávacího systému, inovaci metod, přístupů, postupů. Začala se 

prosazovat neautoritativní pedagogika, objevily se již dávno objevené zásady alternativní 

pedagogiky a pedagogické vědy začaly konečně „žít“. To se dotklo samo sebou i speciální 

pedagogiky. Koncepce integrace se stala hegemonem vědních subdisciplín speciální 

pedagogiky. Individualizace přístupů se stala ve výchově, vzdělávání, rehabilitaci a 

resocializaci paradigmatem novosti a originality. Nastoupila inkluze a inkluzívní strategie 

inovovaná do současného světa. Koncept sociální participace je koncepcí, která nás teprve ve 

svém rozvoji ve speciální pedagogice čeká a o níž ještě mnoho uslyšíme v kontextu 

inovovaných přístupů. Celá speciální pedagogika je inovovaná, nenajdeme oblast, ve které by 

se za poslední roky něco neměnilo či nemodifikovalo. Díky permanentnímu procesu inovace 

získává speciální pedagogika nový smysl a nový význam. Z horizontu současného člověka 

mizejí tradiční edukační instituce, vznikají nové formy spolupráce a komunikace. Rostou 

prostředky masové komunikace, které si přivlastnily úlohu univerzálního tvůrce společenské 

představivosti a tvůrce norem společenského chování. Hlavní úkol pedagogů – výchova a 

připravenost pro život mladé generace odchází do pozadí. Ale přesto nacházíme v rámci 

speciální pedagogiky odborná témata, ve kterých se inovativní přístupy nerozvíjely tak 

intenzívně jak v jiných oblastech a tento trend inovace v nových sociálních podmínkách 

teprve začíná. Jedná se o problematiku nápravy sociálně patologických jevů u jedinců, 

chceme-li, etopedickou problematiku, problematiku poruch chování či oblast penologickou. 

Zkráceně: jde o moderní a nově se rozvíjející pedagogickou disciplínu, a to resocializační 

pedagogiku. I rozvoj resocializační pedagogiky má svůj sociální aspekt, svoji epistemologii a 

svoje inovace.  

Termín resocializace chápaný Ex definitione označuje opětovnou socializaci a navíc 

opakované zespolečenštění člověka sociálně nepřizpůsobivého s cílem napravit jeho 

fungování v obecně přijímaných životních a sociálních rolích. Tento proces je chápán jako 

„pozitivní, neintencionální sociální výchova“, která se odehrává díky činnostem v lidských 

sociálních skupinách a díky mechanismům, které označujeme jako imitace, identifikace a 

internacionalizace. 

Sociální nepřizpůsobivost vzniká v důsledku a také vlivem mnoha činitelů, které mají 

charakter osobnostní, kulturní i společenský (vzniká v důsledku špatného socializačního 

procesu v rodině, ve vrstevnických skupinách, ve škole, ale také v důsledku poruchy 

osobnosti na biologickém základě, což může být důsledkem dlouho trvajícího užívání 

psychoaktivních látek). Výsledkem těchto vlivů je vznik trvalého deviantního způsobu 

uspokojování vlastních potřeb jedince a v souvislosti s tím i jeho životní priority jsou v duchu 

existence problémových situací. 

Před mnoha lety jsme přijali myšlenku, že proces resocializace má probíhat ve speciálních 

institucích a zařízeních k tomu určených, které mají izolační charakter. Je tedy vůbec možné, 

aby se věznice, které mají plnit resocializační roli, a které, jak je obecně známo, jsou 

institucemi charakterizujícími se nedostatkem nejširšího pozitivního socializačního kontextu 

(„mít sílu zespolečenšťovat“), vůbec vyvázaly z fakticky daných legislativních povinností? 
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Takto chápaná socializace je výrazem kulturního a civilizačního pokrytectví a, jak někteří 

soudí, vychází z idejí, které jsou shodné s politickými pravidly (takto to přece má být, takto to 

vypadá, takto to je v jiných zemích) – a potom tedy nakolik je možné splnit tento 

pedagogický postulát? 

A konečně tedy zda je možné někoho přinutit do zinternacionalizování (přijetí za vlastní) a 

používání ve vlastním životě morální, právní, zvykové či kulturní normy prostřednictvím 

odizolování ho na mnoho let od tzv. „normálního života“ a vystavit ho bezohlednému 

institucionálnímu donucování. 

Tyto a ještě jiné otázky, které se týkají podstaty a smyslu resocializace se objevují v poslední 

době velmi často ve veřejném mediálním prostoru. V prostředí vědců, jakož i praktiků 

resocializace, byly postaveny tyto otázky již dávno. Mají svoji genezi i podmíněnost. Rovněž 

svoji dlouhou vědeckou historii. Zcela určitě však nejsou zbaveny hlubokého významu. 

Hledání „východisek“ z „resocializační krize“ vychází jednak z potřeby reálné efektivity 

institucionálního resocializačního procesu a vedle toho opravdové sociální readaptace, která 

se stane cílem i mimo institucionalizované prostředí, zejména v resocializačních zařízeních 

majících charakter péče o klienta a přitom při zachování nezbytné potřeby pocitu bezpečí 

zejména pro obyvatele, mezi něž se dříve či později tito chovanci resocializačních zařízení 

dostanou. 

U základů takového myšlení leží prezentovaný fakt v díle Konopczynského (2013, 2014), 

který pracuje s perspektivou vnímat resocializační proces jako „proces kreativní změny“ a 

nikoliv jako „proces vynucování změny“ tak jak se objevuje v současné výchovné praxi 

opírající se na poznatcích klasické resocializační pedagogiky. 

Orientace na kreování pozitivních dimenzí člověka sociálně nepřizpůsobivého (jeho 

potenciálu) v místě současných způsobů korigování (korekce či psychokorekce) jeho 

deviantního chování a postojů, vychází z adaptování resocializační pedagogiky postavené na 

současné hodnotové a teoretické bázi jakož i specifických technik i způsobů metodického 

přístupu. 

Resocializace ve své podstatě je pozitivní změnou člověka sociálně nepřizpůsobivého s cílem 

metodických a plánovaných činností iniciovat jeho osobní a sociální rozvoj (do té doby 

zablokovaný). Skutečně je velmi těžké takovou rozvojovou změnu dosáhnout v podmínkách 

obecného fungování resocializační instituce a nabízí se oprávněná otázka o příčinách tohoto 

stavu věci. 

Za prvé, chybou je využívání archaických forem institucionálního donucování 

v resocializačních zařízeních, které se opírají o zbankrotovanou behaviorální resocializační 

vizi, která se opírá o využívání trestů a odměn, které regulují chování (systém známý jako 

bodové hodnocení či ekonomie bodů). Mohu potvrdit, že donucování zároveň způsobuje tzv. 

„falešné přizpůsobení“ a ona požadovaná (někdy udávaná) adaptace může být provázena 

agresí či nepokoji. 

Za druhé, resocializační změny nejsou podloženy terapií, i když bereme na vědomí, že 

kriminální chování, jakož i jeho příčiny, nemají chorobný podklad. Tyto příčiny mají 
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charakter negativních výchovných parametrů, které vedly k deviantní identitě, a které se 

nedají „vyléčit“ ve vězení. Je možné je modifikovat jedině vlivem přesně vymezených 

speciálních činností v návaznosti na vhodné sociální aktivity a okolnosti. 

Za třetí, samotný fakt odsouzení k trestu odnětí svobody sebou nenese žádné resocializační 

hodnoty a samotné udělení trestu neznamená, že dojde k pozitivním změnám. Spíše naopak. 

Toto znamená pocit frustrace a odvrhnutí, vzpoury a zoufalství. Také snaha po odvetě po 

propuštění na svobodu. Svědčí o tom četné vědecké výzkumy. O tomto jevu ví i vědci 

z oblasti sociálních věd, kteří se tímto problémem zabývají. S politováním, nechtějí o tom 

vědět trestní právníci ani politici, kteří připisují trestnímu právu resocializační moc. 

Za čtvrté nakonec, odsouzený opouštějící zdi vězení, pokud chce normálně fungovat mezi 

lidmi, má slabou šanci, neboť mu často chybí péče a pomoc postpenitenciární. Bývalý vězeň 

zůstane sám se sebou odkázaný na milost či nemilost systému sociální pomoci. Na závěr třeba 

konstatovat, že se bývalí vězni setkávají se sociální lhostejností a distancem, neboť jsou 

nositeli negativního stigmatu „vězeň“ a je lépe si s takovým člověkem nic nezačínat. 
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TERAPEUTICKÝ A DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HRY U ŽIAKOV 

S TELESNÝM POSTIHNUTÍM, CHOROBOU A ZDRAVOTNÝM 

OSLABENÍM VO VÝCHOVE MIMO VYUČOVANIA 

 

THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC IMPORTANCE OF PLAY IN STUDENTS WITH 

PHYSICAL DISABILITIES, DISEASES AND HEALTH IMPAIRMENTS OUTSIDE OF 

CLASSROOM 

 

Petra VIŠŇOVSKÁ 

Andrea PREČUCHOVÁ ŠTEFANOVIČOVÁ

 

Abstrakt 

Článok sa zaoberá problematikou významu 

hry z terapeutického a diagnostického 

pohľadu. Cieľovou skupinou je žiak 

telesne postihnutý, chorý a zdravotne 

oslabený (ďalej TPCHZO) v jeho voľnom 

čase. Voľný čas je inštitucionalizovane 

vymedzený ako výchova mimo 

vyučovania. V centre pozornosti je 

adolescent a možnosti využitia hry ako 

prostriedok pre elimináciu problémov 

vzniknutých dôsledku postihnutia 

a handicapu. V závere ponúkame návrhy 

troch aktivít, ktoré majú charakter hry. 

Aktivity sú metodicky popísané z pohľadu 

výchovy mimo vyučovania v školskom 

internáte pre žiakov TPCHZO.  

 

 

Kľúčové slová 
hra, terapia, žiak s telesným postihnutím, 

chorobou a zdravotným oslabením, 

výchova mimo vyučovania, voľný čas 

 

Abstract 

Article deals with the importance of the 

play from therapeutic and diagnostic 

perspective. The target group is student 

who is handicapped, sick and poor health 

in his/her free time. Leisure is defined as 

institutionalized education outside  of the 

classroom. The focus of our attention is the 

adolescent and the possibility of using 

plays as a means to eliminate problems 

arising due to disability and handicap. In 

the end, we offer three suggestions of 

activities that have the character of the 

play. Activities are methodically described 

in terms of education outside of the 

classroom in the school dormitory for 

students with handicap, sick and poor 

health. 

 

Keywords 
play, play therapy, student with disability, 

illness and physical weakness, education 

outside of the classroom, leisure time,
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Úvod 

V mnohých kultúrach bola v minulosti hra považovaná za prostriedok na dosiahnutie 

všestranného uspokojenia. Využívala sa nielen v detstve tak, ako tomu je prevažne 

v súčasnosti, ale aj v období dospelosti a v seniorskom veku. Hra ponúka rozmanité možnosti 

využitia – od zmysluplného využitia voľného času, cez terapeutické, edukačné až 

po diagnostické pôsobenie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v našom príspevku poukázať na 

terapeutický a diagnostický význam hry u žiakov s telesným postihnutia, chorobou alebo 

zdravotným oslabením.  

 

Teoretické východiská 

Hra je činnosť, ktorá prináša dieťaťu ale aj dospelému pocit uvoľnenia,  relaxácie. Zároveň 

má hra ja edukačný význam, učíme sa pri nej správať, komunikovať s okolím, zvládať 

problémy. Tento pohľad prináša aj prvky terapie.   

Americká Asociácia pre terapiu hrou definuje terapiu hru ako: „systematické použitie 

teoretického modelu k vytvoreniu interpersonálneho procesu, v ktorom vycvičení hroví 

terapeuti využívajú terapeutickú silu hry k pomoci klientom predísť alebo vyriešiť 

psychosociálne ťažkosti a dosiahnutiu optimálneho rastu a vývinu (Association for play 

therapy, 2012). 

Terapia hrou je technika, pri ktorej sa hra, čiže detský prirodzený prostriedok vyjadrovania, 

využíva ako terapeutická metóda na pomoc deťom zvládať ich emocionálne stresy alebo 

traumy (Rye, 2005).  

Hra má v terapii výchovný, diagnostický a terapeutický význam.Terapia hrouje plánovitý 

proces zameraný na dosiahnutie želateľných zmien v správaní, postojoch a názoroch 

jednotlivca. Ide tu o využitie hrových – prirodzených i zámerne navodených situácií pri 

korekcii porúch správania. U postihnutých detí, detí s poruchami učenia, reči atď. má 

stimulačné zameranie (Majzlanová,1997, 1998). 

Mišurcová (1980) hovorí o nasledovných funkciách hry: 

1. Hra slúži ako odpočinok po vážnej činnosti. 

2. Hra umožňuje vybitie nadmernej energie. 

3. Hra je prejavom napodobovacieho pudu. 

4. Hra je formou prípravy na život.  

Čačka (1996) považuje hru za jednu z autokultivačných aktivít, ktorá zahŕňa tréningovú, 

duševno-hygienickú a kolektivizujúcu funkciu.  

Výchova mimo vyučovania je charakteristická nasledujúcimi znakmi:  

- prebieha mimo povinného vyučovania, 

- prebieha mimo bezprostredného vplyvu rodiny, 

- je inštitucionálne zabezpečená, 

- uskutočňuje sa prevažne vo voľnom čase (Pávková, 2002) 

- uspokojovať potreby emocionálnych zážitkov a vzťahov (Kábele, 1992). 

V súvislosti s vyššie uvedeným vymedzením výchovy by sme mohli význam hry definovať zo 

sociálneho, edukačného, terapeutického a diagnostického pohľadu. Nasledujúce riadky patria 

terapeutickému a diagnostickému významu hry nakoľko je to hlavná téma, ktorej sa venuje 

v tomto článku.  
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Ako prvý použil hru ako liečebný prostriedok psychoanalytik a terapeut Freud. Psychoanalýza 

zdôraznila význam hry ako prejav nevedomia prostredníctvom ktorej dosiahneme vyrovnanie 

s emočnými konfliktami na symbolickej rovine. Nesporný význam hry možno pozorovať 

u chorých detí, ktoré sú hospitalizované podrobované rôznym diagnostickým, terapeutickým 

úkonom (Langmeir, Křejčírová, 1998) 

Hra sa terapeuticky využíva (Kondáš, 1985):  

1. vo forme korekcie vzťahov, 

2. v abreaktívnej forme, 

3. v tréningovej forme, 

4. vo forme modifikácie postojov. 

 

V súčasnosti sa čoraz viac využíva napríklad tzv. filiálna terapia. Hlavnou predstaviteľkou 

filiálnej terapie je dr. Risë VanFleet, ktorá uvádza (2011), filiálna terapia je formou rodinnej 

terapie. Je založená na psycho – edukačnom modeli, nie na medicínskom, čiže ide 

o poskytovanie služieb. Táto terapia využíva silu hrovej terapie a mení deti, rodičov i rodiny. 

Filiálna terapia je primárne určená pre deti vo veku 3 až 10, resp. 12 rokov.  

 

VanFleet R. (2011) uvádza nasledujúce terapeutické ciele filiálnej terapie: 

Terapeutické ciele pre deti: 

- dať deťom možnosť spoznať a vyjadriť svoje city naplno a konštruktívne, 

- dať deťom príležitosť k tomu, aby boli počuté, 

- pomôcť deťom nájsť efektívne spôsoby riešenia problémov a efektívne copingové 

zručnosti, 

- zvýšiť sebavedomie a sebahodnotenie detí, 

- zvýšiť dôveru detí voči ich rodičom, 

- redukovať alebo eliminovať maladaptívne správanie a aktuálne problémy, 

- pomôcť deťom vyvinúť aktívnejšie správanie, 

- podporovať otvorenú a súdržnú atmosféru v rodine, ktorá prispieva k zdravému a 

vyváženému vývinu dieťaťa vo všetkých sférach: sociálnej, emocionálnej, intelektuálnej, 

behaviorálnej, fyzickej a duchovnej. 

Terapeutické ciele pre rodičov:  

- vo všeobecnosti zvýšiť u rodičov pochopenie špecifík detského vývinu, 

- zvýšiť u rodičov obzvlášť pochopenie vlastného dieťaťa, 

- pomôcť rodičom pochopiť dôležitosť hry a emócií v živote ich dieťaťa, ako aj v ich 

vlastnom, 

- znížiť u rodičov pocity frustrácie týkajúce sa ich dieťaťa, 

- pomáhať rodičom rozvíjať zručnosti, ktoré pravdepodobne prinesú lepšie výsledky vo 

výchove ich dieťaťa, 

- zvýšiť dôveru rodiča vo svoje rodičovské schopnosti, 

- pomôcť rodičom otvoriť dvere komunikácii so svojim dieťaťom a potom pomôcť 

udržiavať tieto dvere otvorené, 

- umožniť rodičom pracovať lepšie spolu ako tím, 

- zvýšiť rodičovské pocity vrúcnosti a dôvery voči svojim deťom, 
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- poskytnúť rodičom bezpečnú atmosféru, v ktorej sa neboja postaviť vlastným problémom, 

ktoré súvisia s ich deťmi alebo ich rodičovstvom. 

 

Hra má aj diagnostický význam prostredníctvom ktorej dieťa vyjadrí seba samé, jej význam je 

expresívny a tiež komunikatívny (Langmeir, Balcar, Špitz, 2000). Vašek ( 1995) uvádza, že 

hra je základným a najdôležitejším predpokladom umožňujúci diagnostiku dieťaťa 

v predškolskom veku. Hra je činnosť, pri ktorej možno hodnotiť úroveň vedomostí, zručností 

a iných premenných bez toho aby sme dieťa vytrhli z jeho prirodzenej činnosti. I napriek 

tomu, že autor uvažuje o predškolskom veku domnievame sa, že hra ako prostriedok je 

vhodná pre všetky vekové kategórie.  

Problematiku hry vo svojich prácach spracovali viacerí autori, ktorí sa nevenujú len 

predškolskému veku, ale aj mladšiemu školskému veku, puberte, adolescencii a dospelosti 

(napr. Millarová, 1978; Svetlíková, 2000; Zelina, 2002; Berne, 2011; Zelinová, 2012; 

Gajdošová, Milla, Šveda, 2009). 

Vychovávateľ v školskom internáte vo veľkej miere supluje úlohu rodiča. Hra s prvkami 

terapie, napríklad filiálnej, môže napomôcť k vytváraniu a udržiavaniu dôverných a citových 

vzťahov, prostredníctvom ktorých dieťa prekonáva pocit osamotenia a odlúčenia od 

najbližších. Na základe získaných poznatkov môžeme konštatovať, že hra má vo vzťahu 

vychovávateľ – dieťa nasledujúci prínos: 

- umožňuje vychovávateľovi pochopiť potreby a špecifiká osobnosti dieťaťa s TPCHZO, 

- napomáha vychovávateľovi k rozpoznaniu základných diagnostických znakov u dieťaťa, 

čím vytvára priestor pre špeciálnopedagogickú diagnostiku a následne diagnózu 

a prognózu, 

- napomáha vychovávateľovi pri rozvíjaní vedomostí a zručností dieťaťa, 

- nenásilným prístupom formuje cez vychovávateľa osobnosť dieťaťa, pomáha spoločne 

hľadať záujmy dieťaťa, 

- napomáha k obojstrannej úprimnej komunikácii medzi dieťaťom a vychovávateľom, 

- umožňuje vychovávateľovi a dieťaťu pracovať lepšie spolu ako tím, 

- vytvára pozitívnu atmosféru, v ktorej sa ľahšie budujú a udržiavajú vzťahy plné 

porozumenia a dôvery.  

Jednotlivec s telesným postihnutím pociťuje vplyv svojho postihnutia už od raného detstva. 

Vo väčšej alebo v menšej miere  potrebuje pomoc pri sebaobsluhe, pri pohybe, pri hre. 

V edukačnom procese žiakov s telesným postihnutím  by sa mali rešpektovať ich telesné 

a pohybové špecifiká. Špeciálna pozornosť sa venuje aj pohybovému režimu. Pohybový režim 

zahŕňa také pohybové aktivity telesne postihnutého jednotlivca, ktoré zohľadňujú indikácie 

a kontraindikácie určitých pohybov. Jednotlivec s postihnutím sa môže pohybovať v interiéry 

a exteriéry a venovať sa jednoduchým pohybovým činnostiam, ako sú napríklad hry 

(Harčaríková, 2011).  

V školskom internáte pre žiakov s telesným postihnutím sa implementujú hry a hrové aktivity 

do všetkých činností, ktoré sú súčasťou výchovného programu:  

- príprava na vyučovanie 

- záujmová činnosť 

- športové aktivity 
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- osobné voľno.  

Vychovávateľ hru aplikuje vo výchovno-vzdelávacom procese ako  inovatívnu metódu a 

formu, pretože sa zameriava na jej diagnostický a terapeutický význam. V hre sa  žiaci učia 

novým skúsenostiam, zážitkom, o ktoré sú dôsledku zhoršenej mobility často ochudobnení.  

Hra má nezastupiteľné miesto vo výchove mimo vyučovania, pretože to vyplýva zo 

základných charakteristík hry (Zelinová, 2012) :  

- popri učení a práci je hra základná činnosť dieťaťa a jeho najprirodzenejšia činnosť,  

- je to činnosť, ktorú človek vykonáva od detstva až po starobu, 

- hru sprevádza radosť a napätie,  

- slúži na diagnostikovanie a aj ako terapeutický prostriedok, 

- je jednou z foriem výchovy a vzdelávania, 

- rozvíja poznanie, city, motiváciu, komunikáciu, tvorivosť, fantáziu, sociálne vzťahy 

a hodnotovú orientáciu jedincov. 
 

Zelina (2011) vyjadruje názor, že vychovávateľ zastáva aj pozíciu diagnostika a facilitátora,  

čo v školskom internáte pre žiakov s telesným postihnutím je veľmi dôležitá  

a neopomenuteľná funkcia. Podľa Zelinovej (2012) každý pedagóg by mal poznať metodické 

zásady, ktoré platia pri zaraďovaní hier do výchovno-vzdelávacej činnosti: 

- premyslieť si, na ktorú psychickú funkciu hra pôsobí, ktorú funkciu dominantne rozvíja, 

- vedieť komu chce hru ponúknuť, je potrebné poznať žiaka jeho osobitosti, 

- sledovať nonkognitívne procesy u žiakov – učiť deti sebaovládaniu, vyhodnocovať po 

každej hre dopad na prežívanie, ale aj na myslenie žiaka.  

- na základe skúsenosti ako hra pôsobí na osobnosť rozhodnúť, či hru zaradí opäť – 

systematický výcvik alebo bude hry meniť podľa aktuálnej situácie v skupine.  

 

Aplikačno – metodická časť 

Žiak s telesným postihnutím, chorý a zdravotne oslabený po skončení základnej školy môže 

študovať v Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre ŽTP) 

na Mokrohájskej ulici č. 1 v Bratislava. Škola je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu 

pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorý poskytuje svojim klientom pracovnú, sociálnu 

a výchovnú rehabilitáciu. Po skončení teoretického a praktického vyučovania sú žiaci 

ubytovaní v školskom internáte. Podľa školského zákona §117 odsek 2 (zákon 245/2008) 

„školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou 

dieťaťa alebo žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov 

žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.“ Implementácia prvkov terapie hrou do 

výchovného programu školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre žiakov s telesným 

postihnutím je inovatívny a aktivizujúci  prvok. Vychovávateľ môže prvky terapie hry 

a hrových aktivít zakomponovať do rôznych tematických oblastí výchovy mimo vyučovania 

napr. spoločenská výchovy, estetická, pracovná a rozumová. Aktivity, ktoré sme spracovali 

v článku boli súčasťou Clubu Comenius, ktorý žiaci zo SOŠ pre ŽTP navštevovali ako 

záujmový krúžok v ich voľnom čase.  
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Vo voľnom čase mladých ľudí s postihnutím má hra dôležité postavenie, preto sme metodicky 

spracovali tri aktivity, ktoré možno považovať za hry a využívajú prvky terapie a majú pre 

vychovávateľa aj diagnostický prínos.  

 

Uvedenými hrovými aktivitami sa rozvíjajú komunikačné a sociálne zručnosti žiakov 

s TPCHZO. Prvá sa nazýva Mystická hra s kameňmi a druhá Prírodná koláž a tretia 

Informácia z novín. 

Aktivita č. 1: Mystická hra s kameňmi (Inšpirované knihou V tichu – Kocábová, D, 2010) 

Anotácia: Táto hra nám dáva príležitosť identifikovať sa s kameňmi, a tieto využiť na to, aby 

sme sa naučili správať v skupine, komunikovať, rešpektovať jeden druhého. Hra má aj 

relaxačný charakter. Hre predchádza vychádzka do prírody, kedy si žiaci nájdu kamene, ktoré 

sa im páčia. V popredí stojí myšlienky - konfrontácie človeka s neživou prírodou v podobe 

kameňa, pre identifikáciu s ňou, pre opätovné sebavymedzenie, mobilizácie tvorivého 

procesu. Postupne do hry vstupuje interpersonálna dimenzia, dorozumievanie prostred-

níctvom kameňov – témy zriekania sa, darovania, prijímania, získavania, spolupatričnosti, 

a spolupráce celej skupine v závere aktivity. 

Cieľ:  

- vedieť prijímať a darovať 

- vedieť relaxovať 

- vedieť komunikovať v skupine 

- uvedomiť si seba samého 

Priebeh:  

Žiaci sedia v kruhu a pred sebou majú svoje kamene (9 kusov), potichu, prípadne hrá 

relaxačná hudba.  Toto je čas na nadviazanie kontaktu s kameňmi a sebou samým. Nasleduje 

výber centrálneho kameňa a zoradenie kameňov okolo neho. Podľa zváženia darujem 

ostatným  jeden alebo viac kameňov. Pokúsim sa získať od ostatných kameň, ktorý ma 

najviac zaujal. Pokiaľ ho získam, snažím sa začleniť ho do svojej štruktúry. Z kameňov, bez 

ktorých sa dokážem zaobísť, vytvoríme spoločnú skupinovú mozaiku, navzájom sa 

dohodneme.  

Poznámka: každá sekvencia potrebuje dostatok času, zladenie individuálneho času so 

skupinovou.  

Reflexia a spätná diskusia:  

Skupinový rozhovor. 

Ako sa Vám páčila aktivita? 

Ako ste sa cítili? 

 

Aktivita č.2: Prírodná koláž (inšp. Alexová; Vopel, 1992). 

Anotácia: Tento experiment nám dáva príležitosť identifikovať sa s výtvormi prírody a tieto 

využiť na to, aby sme opísali seba samého, svoju náladu, vlastnú osobnosť. Je dobré si urobiť 

so skupinou vychádzku do prírody. 

Cieľ:  

- žiak sa vie identifikovať s výtvormi prírody  
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- žiak vie opísať seba samého, svoju náladu, vlastnú osobnosť prostredníctvom 

prírodných artefaktov. 

Čas: 60 minút 

 

Postup 

Žiakov sa opýtame: Kedy ste sa naposledy cítili ako modrý obláčik? Kto z vás sa už niekedy 

cítil ako strom, ako pes? Spoločne so žiakmi zorganizujeme vychádzku do prírody. Žiaci si 

vyberú veci z prírody na ktoré sa podobajú, alebo ktoré sa k nim hodia. Je prirodzené, že ak si 

dvaja žiaci vyberú ten istý objekt, urobia to z úplne odlišných dôvodov. Žiaci majú za úlohu 

priniesť vybraný predmet do skupiny. Po prinesení predmetov majú žiaci vytvoriť prírodnú 

koláž. Žiaci majú rozmýšľať, kde by mal stáť ich predmet v koláži, na kraji, v strede. Žiaci 

majú hovoriť o danom predmete ako o sebe, v prvej osobe napr. Som nežná nevädza, som 

krehká a nežná ako kvet. Som na okraji koláže, takže ma hrubšie predmety nemôžu zraniť 

a pod. 

Reflexia a spätná väzba 

Žiakov sa opýtame: 

- Ako sa vám páčil experiment? 

- Čím mi je predmet, ktorý som si vybral, podobný? 

- Čí predmet bol najvýstižnejší? 

- Ako sa mi páči rozloženie koláže? 

- Porovnávam sa niekedy s výtvormi prírody alebo skôr s technickými výtvormi? 

Žiaci veľmi radi robili uvedenú aktivitu. Uvedomili si prírodu aj z iného pohľadu. Žiaci 

vytvorili peknú koláž a aj ich prirovnania boli výstižné. Uvedomovali si svoje postihnutie 

v súvislosti s prírodnými výtvormi. Jeden žiak si vybral konárik, ktorý prirovnal k barlám, 

ktoré mu pomáhajú pri chôdzi. Jedno dievča si vybralo trávu, stále rastie a posúva sa ďalej. 

Uvedená aktivita ma milo potešila, pretože žiaci si ju užívali a zamýšľali sa nad prírodou.  

 

Aktivita č. 3: Správa z novín (Zdroj: vlastný námet) 

Žiak vie: 

- kriticky myslieť, 

- aktívne počúvať. 

Postup: 

Vyberieme 3 dobrovoľníkov. Dvaja idú za dvere, tretí v miestnosti počúva správuz lúpeže. 

Postupne do triedy prichádzajú po jednom ostatní. Majú si vypočuť správu a podaťju ďalej. 

Na záver sa porovná pôvodná správa s poslednou odovzdanou. 

Diskusia: Ako sa správa zmenila? Je to tak aj v skutočnom živote? 

Pomôcky: správa z novín, z internetu 

Správa z novín  

Informácia: Medzi spevákom IMT Smile Ivanom Táslerom (29) a raperom Rytmusom (30) 

vládne neprekonateľná averzia. Najnovšie  Táslerodmietol účinkovať s Rytmusom na podujatí 

Music City 5. septembra v Martine. „Vystúpenie zrušili krátko po tom, ako sa dozvedeli, že 

budú na jednej akcii s Kontrafaktom. Vtedy už bolo všetko dohodnuté a po Slovensku viseli 

plagáty,“ povedala Novému Času Denisa Vološčuková z agentúry, ktorá projekt 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

30 
 

spoluorganizuje. Manažér IMT Smile Miro Tásler tvrdí, že ich kapela účasť na tejto akcii 

nikdy definitívne nepotvrdila: „To, že nás dali na propagačné plagáty, pokladáme za zneužitie 

mena IMT Smile.“ Vojna medzi Táslerom a Rytmusom vznikla v roku 2006, keď raper nahral 

hanlivú pieseň Ivan T. z Prešova. Krátko nato ho Tásler označil za primitíva a odvtedy si ležia 

v žalúdku. 

Čas: 20 minút 

Reflexia a spätná väzba 

V uvedenej aktivite si žiaci mali možnosť vyskúšať ako fungujú klebety. Veľa sme sa 

nasmiali, pretože už druhý v poradí interpretoval informáciu nesprávne a dodal tam vlastné 

informácie. Na koniec sme diskutovali ako vnímame média a informácie z nich. Či sú 

pravdivé a ako k nim pristupujeme. V tejto hre bol dôraz na aj kognitívnu stránku žiaka.  

 

Záver 

Výchova mimo vyučovania má dôležitú úlohu v socializácii jednotlivcov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami. V procese výchovy si žiaci s telesným postihnutím 

osvojujú sociálne zručnosti. Výchova mimo vyučovania má výrazný podiel na procese 

integrácie jednotlivcov, pomáha im stať sa čo najviac sebestačnými a nezávislými 

v rodinnom, pracovnom a spoločenskom živote napriek svojim obmedzeniam. Do činnosti 

výchovy mimo vyučovania sa osvedčilo implementovanie progresívnych foriem práce ako 

napr. diskusné krúžky, komunikačné hry a iné neformálne spôsoby výchovného pôsobenia, 

ktoré pomáhajú žiakom lepšie seba spoznať a rozvíjať tvorivé myslenie. Zaraďovanie prvkov 

terapie hrou a hrové aktivity do výchovného procesu žiakov s telesným postihnutím možno 

považovať za inovatívny trend vo výchovnej rehabilitácii. 
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Wprowadzenie 

Pracowników socjalnych można dziś znaleźć w każdej dziedzinie pomocy społecznej. 

Przypadają im zwykle w udziale trudniejsze zadania. Niektórzy trafiają na stanowiska 

administracyjne i kontrolne. Niektórzy pełnią funkcje doradcze wobec personelu 

pomocniczego1.Pomaganie poszkodowanym jest wpisane w zawód pracownika socjalnego. 

Dzieci, które trafiły do Domu Dziecka takiej właśnie pomocy potrzebują2. Przybycie do 

placówki opiekuńczej jest dla dziecka dużym stresem. Zachwiane zostaje jego poczucie 

bezpieczeństwa. Dziecko, często bardzo skrzywdzone przez bliskich, umieszczone zostaje w 

środowisku, którego nie zna i które jest mu całkowicie obce. Z obserwacji wychowawców 

wynika, że odczucia pojawiające się u dzieci w momencie ich przyjmowania do placówki 

determinują ich późniejsze funkcjonowanie. Przyjemne, serdeczne przyjęcie wychowanka 

łagodzi jego nieufność i strach przed nowym, daje mu szansę wytworzenia pozytywnego 

nastawienia do placówki i do osób w niej przebywających. 

Umieszczenie dziecka w placówce ma również znaczące indywidualne konsekwencje 

psychologiczne3. Fakt ten uaktywnia z jednej strony często niepożądane mechanizmy 

obronne, z drugiej strony poddaje w wątpliwość dotychczas kształtowany obraz samego 

siebie, preferowanych wartości i własnej tożsamości. Dysonans wywołany tymi 

wątpliwościami jest na tyle głęboki, że brak lub niedostatek pomocy w jego zrozumieniu 

może wywołać konflikt poznawczo-emocjonalny mający niewątpliwie negatywny wpływ na 

rozwój i kształtowanie się prawidłowej osobowości. 

Wychowankowie, którym poświecono zbyt mało czasu na pokonanie stresu adaptacyjnego 

często w późniejszym okresie ujawniają cechy nieprzystosowania, nieumiejętności 

pozostawania w relacjach z innymi, wrogi nastawienie do otoczenia oraz poważne trudności z 

porządkowaniem własnych spraw osobistych. Problemem stają się bariery komunikacyjne, 

integracyjne i dostosowawcze. Sytuacja taka wymaga tworzenia możliwości do optymalnego 

przystosowania do warunków opieki instytucjonalnej, łagodnego przeżycia szoku 

emocjonalnego związanego ze zmiana środowiska oraz poprawy własnej, indywidualnej 

sytuacji psychologicznej w zakresie zachwianego poczucia bezpieczeństwa, bezradności, 

osamotnienia i odrzucenia. Problem dotyczy zatem możliwości przystosowawczych zarówno 

w obszarze indywidualnych, osobistych trudności dzieci przyjmowanych do placówki, jak i w 

obszarze panujących już w placówce relacji i zależności społecznych. I tu właśnie, oprócz 

pedagogów i wychowawców ogromną rolę pełni pracownik socjalny. Zapoznaje się on z 

dokumentacją dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację rodzinną, pomaga 

wychowawcy w określeniu miejsca w społeczności placówki, w której dziecko się znajduje. 

Przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania dziecka, jego rodziców lub 

osób, które się nim opiekowały. I najważniejsze to podejmowanie współpracy z innymi 

specjalistami placówki pracy socjalnej z rodziną umożliwiającej szybki powrót dziecka do 

domu. 

                                                 
1 R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, s. 

55. 
2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 

887. 
3A. Olszewski, Siniaki na mózgu, czyli o samotności dziecka odrzuconego 

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=96 [z dnia 24.02.2015]. 

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=96
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Prawa dziecka – podstawy prawne. 

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię 

swojej osobowości musi rozwinąć. Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do 

właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą 

wpisane są swoiste prawa. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich 

zablokowanie go degraduje. 

Najważniejszym naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do 

pełnego - na miarę człowieka - rozwoju. Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich 

człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o 

siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, 

opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dziecko potrzebuje także specjalnego 

zabezpieczenia w prawie stanowionym4. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać 

rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka. W Polsce Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej5, 

Konwencja o Prawach Dziecka6 oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią 

najważniejsze odnoszące się do dziecka stanowione akty prawne7. 

Prawo poszczególnych państw od zarania ich istnienia reguluje w sposób mniej lub bardziej 

szczegółowy sytuację dziecka w rodzinie i społeczeństwie. Określa uprawnienia i obowiązki 

rodziców wobec ich dziecka oraz obowiązki i uprawnienia dziecka wobec rodziców. Określa 

sytuację majątkową dziecka, warunki dziedziczenia przez dziecko. Ustala zasady 

pokrewieństwa i powinowactwa. Reguluje sytuację dzieci pozbawionych naturalnego 

środowiska rodzinnego. Reguluje warunki dostępu dziecka do nauki, do ochrony zdrowia. 

Ochrania dziecko przed działaniami przestępczymi. Określa odpowiedzialność dziecka za 

jego czyny, jak i odpowiedzialność osób dorosłych za dziecko. Wyznacza granice 

zainteresowania państwa losem dziecka. 
 

Regulacje te są różne w różnych państwach. Zmieniają się z biegiem dziejów. Bywają różne 

w odniesieniu do dzieci należących do różnych klas czy grup społecznych. Są one zależne 

między innymi od sposobu pojmowania dzieciństwa. Istnienie wspomnianych regulacji nie 

upoważnia jednak jeszcze do mówienia o prawach dziecka w dzisiejszym rozumieniu tego 

terminu.Dopiero narodziny praw człowieka i podstawowych wolności otwarły możliwość 

ukształtowania się praw dziecka, jako człowieka: praw uniwersalnych, które powinny być 

zapewnione we wszystkich krajach świata każdemu dziecku, które wyznaczają minimum 

tego, co każdemu dziecku się należy. Aktualna lista tego rodzaju praw dziecka zawarta jest w 

Konwencji o Prawach Dziecka, uchwalonej jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. 

Konwencja ta jest swoistą światową konstytucją praw dziecka. Wszystkie państwa, które stają 

się jej stroną, mają obowiązek dostosować swoje ustawodawstwo oraz swoją praktykę 

administracyjną i sądową do wymagań tej Konwencji. W końcu 1992 r. stronami Konwencji 

było już 131 państw. Polska, która w 1978 r. zgłosiła w Komisji Praw Człowieka Narodów 

                                                 
4 Listiakova, Fabry Lucka, Diagnosticke planovanie vo vcasnej intervencii, Bratislava, 2014. 
5Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 

dniu 2 kwietnia 1997 r.Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 
6Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r. Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526. 
7 http://www.brpd.gov.pl [dostęp 20.12.2013]. 
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Zjednoczonych projekt Konwencji i promowała na terenie Narodów Zjednoczonych jej 

uzgodnienie i uchwalenie, jest stroną Konwencji od 7 lipca 1991 r. Jest zobowiązana 

stosować się do jej wymogów8. 

Konwencja o Prawach Dziecka jest swoistym podsumowaniem wieloletniego dorobku 

ludzkości zmierzającego do promowania i ochrony wszelkich potrzeb, interesów i praw 

dziecka narodzonego. Wszystkie prawa dziecka zawarte w Konwencji biorą za punkt wyjścia 

współczesne, nowoczesne, traktowanie dzieciństwa. Dziecko jest ewolucyjnie dojrzewającym 

człowiekiem a nie przyszłym dorosłym. Dziecko w pierwszym rzędzie należy do siebie, jest 

autonomiczną osobą. Ma taką samą godność ludzką, jak człowiek dorosły. Dziecko nie jest 

własnością rodziców, państwa, kościoła, czy kogokolwiek. 

 

Etiologia umieszczania dzieci w domu dziecka – standardy postępowania 

Przyczyny umieszczania dzieci w domach dziecka są bardzo różne. Wychowankowie domu 

dziecka pochodzą najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, 

opiekuńczo i ekonomicznie. Najczęściej jest tak, że tych dysfunkcji rodziny jest kilka. Im 

przyczyny skierowań do placówek są bardziej złożone, tym sytuacja dziecka jest trudniejsza9. 

Najczęstszą przyczyną powodującą konieczność umieszczania dziecka w domu dziecka jest 

alkoholizm rodziców. Dzieci z takich rodzin były często świadkami libacji, brutalnych bójek i 

awantur, w które również byli wciągani. Często sami doświadczyli przemocy10. Rodzice z 

powodu nadużywania alkoholu nie dbają zupełnie o zaspakajanie elementarnych potrzeb 

dziecka, pozostawiając dzieci samym sobie, na długi czas bez opieki. 

Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza jest drugą przyczyną powodującą konieczność 

umieszczania dzieci w placówkach. Również śmierć rodziców oraz przewlekłe choroby w 

rodzinie są także przyczynami umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. 

Kolejnym z powodów jest pobyt rodziców w zakładzie karnym oraz przestępczość. 

Zdecydowana większość rodziców szuka winy za umieszczanie ich dzieci w domach dziecka 

wszędzie tylko nie w sobie. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło w roku 2010 badania na temat 

przyczyn umieszczania dzieci w placówkach zastępczych. Jako główne przyczyny podano:11 

1. bezradność rodziców naturalnych przy równoczesnym występowaniu problemów 

2. opiekuńczo- wychowawczych (32% ogółu dzieci); 

3. ubóstwo (26%); 

4. przemoc w rodzinie (17%); 

5. występowanie chorób (11%); 

6. nieodpowiednie warunki lokalowe (7%); 

7. pobyt za granicą, co najmniej jednego z rodziców (7%). 

 

                                                 
8 Hasło: Prawa dziecka, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s.158-159. 
9 B. Kovacova, Rodina v procese zmien, [w:] Liečebná pedagogika I. Vybrané kapitoly z biodromálnej liečebnej 

pedagogiky, Bratislava, 2014. 
10 D. Grzesiak-Witek, P. Witek, Agresja wśród uczniów a działalność pedagoga szkolnego  w oparciu o badania 

własne, [w:] Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti, Praha 2010, s. 121-128. 
11 Raport Najwyższej Izby Kontroli www.nik.gov.pl/plik/id,3757,vp,4791.pdf  

http://www.nik.gov.pl/plik/id,3757,vp,4791.pdf


EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

36 
 

Z kolei w ocenie kuratorów sądowych przyczyny umieszczania dzieci w domach dziecka są 

od wielu już lat takie same. Rodzice dzieci umieszczanych w domach dziecka sami 

wychowywali się w rodzinach zdezorganizowanych obarczonych zjawiskami patologicznymi. 

Nie umieją sobie radzić z obowiązkami rodzinnymi, nie umieją wychować własnych dzieci, 

bo nie wiedzą, na czym polega prawidłowe wychowanie i troska rodziców o wychowanie 

dzieci. Nie mają wsparcia ze strony bliższej i dalszej rodziny, gdyż są to także rodziny od 

wielu pokoleń naznaczone patologią.W rodzinach tych powszechna jest dezorganizacja 

spowodowana pijaństwem, często także chorobę alkoholową, a nierzadko występuje też, 

kojarzone z nadużywaniem alkoholu przez oboje rodziców – ubóstwo i bezrobocie oraz 

skrajna niezaradność życiowa. Nierzadkie są przypadki upośledzenia umysłowego rodziców 

oraz chorób psychicznych rodziców. W ostatnich latach pojawiła się nowa przyczyna, jaką 

jest uzależnienie, zwłaszcza młodych nastoletnich rodziców, od narkotyków12. 

Decyzja o umieszczeniu w domu dziecka opiera się na indywidualnej diagnozie sytuacji 

życiowej dziecka i jego rodziny oraz perspektyw rozwoju. Powinna ona brać pod uwagę 

zarówno interes dziecka jak i społeczeństwa utrzymującego placówki opiekuńcze. 

Zindywidualizowanie jest konieczne, gdyż braku opieki nad dzieckiem i jego przyczyn nie da 

się zamknąć w z góry określonej liczbie kategorii. Decyzję taką może podjąć i wykonywać 

władza administracyjna, jeżeli rodzice biologiczni lub prawni opiekunowie dziecka godzą się 

na to, bądź nawet sami zabiegają o takie rozwiązanie problemu niemożności zapewnienia 

swojemu dziecku całkowitej opieki i stosownego do wymogów epoki wychowania albo 

orzeka ją sąd rodzinny w związku z ograniczeniem czy odbieraniem władzy rodzicielskiej w 

oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy13. 

 

Domy dziecka, jako instytucje oddziaływania wychowawczego i socjalnego. 

Państwowe domy dziecka długo jeszcze będą w systemie opieki całkowitej instytucją 

społecznie niezbędną. Wychowywać się w nich będą te dzieci i młodzież pozbawione opieki 

własnej rodziny, która to z najróżniejszych względów nie może być objęta preferowanymi 

formami opieki w rodzinie obcej, zastępczej, opiekuńczej, adopcyjnej, a także w rodzinnym 

domu dziecka. 

Do domów dziecka kierowanych jest wiele dzieci w znacznym stopniu zaniedbanych, 

odbiegających od normy rozwoju psychofizycznego, przejawiających zaburzenia osobowości, 

nieprzystosowanie społeczne, nieakceptujących faktu umieszczania i wychowania w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powszechne jest stwierdzenie, że w całości 

oddziaływań wychowawczych mamy do czynienia z wieloaspektowym zastępstwem, a nie 

pełnieniem roli rodziny przez placówki. To w zasadzie przesądza, że sytuacja życiowa 

wychowanka domu dziecka jest mniej korzystna od sytuacji dziecka wychowującego się w 

rodzinie własnej. Domy dziecka mają statutowy obowiązek zapewnienia wychowankom 

właściwych warunków życiowych, oraz prawidłowego pokierowania ich rozwojem, w tym 

szczególnie zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, ale także 

przygotowania do samodzielnego życia. 

                                                 
12 J. Hrynkiewicz, Odrzuceni, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 102. 
13  Hasło: Dom dziecka, [w:] E. Różycka, Encyklopedia pedagogiczna. XXI wieku, tom I, Warszawa 2003, s. 740. 
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Domy dziecka prowadzą, zatem działalność w dwóch ściśle ze sobą związanych kierunkach – 

na „dziś” i na „jutro”. Szczególny nacisk kładzie się na zaspakajanie potrzeb emocjonalnych 

wychowanków, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, przywrócenie równowagi 

psychicznej, kształtowanie takich cech osobowości jak: pracowitość, uczciwość, poczucie 

własnej wartości, odwaga cywilna. Te sformułowania odnoszone są przede wszystkim do 

wychowanków pozbawionych własnej rodziny bądź z rodzin dysfunkcyjnych, do dzieci 

sprawiających znaczne trudności wychowawcze w dotychczasowym środowisku, 

przejawiających rozmaite zaburzenia i zakłócenia w stanie zdrowia fizycznego i 

psychicznego.Ogólne cele procesu opiekuńczo-wychowawczego w domu dziecka 

ukierunkowane są na osiąganie naczelnych wartości i cech godnego, dobrego życia. Wartość 

pracy opiekuńczej jest mierzona jej osiągnięciami, jednak te w rzeczywistości nie jest łatwo 

zdobyć. Wynika to z wielu problemów, często w wewnętrznej strukturze placówki. Trudno 

nie zauważyć wartości pracy opiekuńczo- wychowawczej, przecież normalną powinnością 

każdego człowieka jest wyjście z pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

losowej, szczególnie dzieciom. Za warunek osiągnięcia konkretnych rezultatów 

wychowawczych, uważa się systematyczną pracę z dzieckiem samego wychowawcy. Praca 

musi być oparta na umiejętności cierpliwego czekania na zmiany w osobowości i zachowaniu 

dziecka. Nie można, więc nastawiać się na natychmiastowy sukces, ale logicznie zdać sobie 

sprawę z istniejących trudności, sporą ofiarę. Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają 

służyć dobru dziecka i spełniają one swój założony cel w mniej lub bardziej korzystny 

sposób. 

Wychowywanie w domach dziecka jest działaniem w ramach trójkąta: dziecko – rodzina – 

wychowawcy. Nie wszystkie ramiona tego trójkąta są równie mocne – relacja pomiędzy 

dzieckiem a rodzicami jest zwykle intensywna, choć obarczona niekiedy nagannym 

oddziaływaniem rodziców. Relacja dziecko – wychowawcy przechodzić może rozmaite fazy, 

w zależności od czasu jej trwania, umiejętności oddziaływania wychowawczego, postawy 

rodziców, ich wpływu na dziecko i wielu jeszcze innych czynników. Z kolei wieź łącząca 

wychowawców i rodzinę wychowanka czasem w ogóle nie istnieje, niekiedy można ją uznać 

za poprawną, a rzadziej za bardzo dobrą. Relacja ta długo była w pedagogice opiekuńczo-

wychowawczej pomijana. Obecnie zaś postrzega się ją bodaj, jako najważniejszą. W ramach 

reformy funkcjonowania placówek należną rangę zaczęto przypisywać pracy socjalnej z 

rodzicami wychowanków. 

Jeśli współpraca pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest słaba, wówczas dziecko podlega 

swoistej dwuwładzy a przekaz idący od rodziców ma niekiedy niewiele wspólnego z 

oddziaływaniem wychowawców. Jest to, z punktu widzenia dobra dziecka, najgorszy wariant, 

zwłaszcza dla jego rozwoju psychicznego i społecznego. Pozostaje mu bowiem albo dokonać 

dramatycznego wyboru pomiędzy lojalnością wobec rodziców a posłuszeństwem wobec 

wychowawców, albo odrzucić i jednych i drugich, albo tez w placówce grać rolę posłusznego 

wychowanka, a w domu zaś grać rolę kochanego dziecka. Utworzenie przez wychowawców i 

rodziców jakiejś formy koalicji pedagogicznej stać się może dla dziecka szansą na ułożenie 

możliwie harmonijnych relacji tak z jednymi, jak i z drugimi. Dzięki temu bardziej realnie 

zarysować się może szansa na powrót dziecka do domu rodzinnego. Zależy to, rzecz jasna, 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

38 
 

również od tego, czy rodzice skorygują swe postępowanie, które doprowadziło do odebrania 

im dziecka i umieszczenia go w placówce14. 

 

Opinie o pracy pracownika socjalnego15. 

Pracownik socjalny cieszy się dobrą opinią wśród współpracowników16.. Pracownik socjalny 

dobrze dokonuje analizy i oceny zjawisk, udziela informacji, wskazówek i niesie pomoc w 

zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne 

samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Ponadto 

udziela pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, współpracuje i współdziała z innymi 

specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych 

zjawisk społecznych. 

Pracownik socjalny w oczach współpracowników jest niezbędny w takiej placówce jak Dom 

Dziecka. Dzięki jego pracy placówka ma dokładniejszą diagnozę rodzin swoich 

podopiecznych. Ponadto pracownik socjalny utrzymuje kontakty z instytucjami 

wspierającymi rodzinę dziecka, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny 

dziecka i podejmuje działania umożliwiające powrót dziecka do rodziny. Współpracuje 

również z kuratorami sądowymi, opiekunami prawnymi, pedagogiem, psychologiem, 

wychowawcami w celu pełnego zabezpieczenia potrzeb wychowanków placówki. 

 

Zakończenie 

Domy Dziecka zapewniają dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, a także 

zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne. 

Domy Dziecka zaspokajają te potrzeby kierując się w szczególności dobrem dziecka, 

poszanowaniem jego praw, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych oraz 

konieczność podjęcia odpowiednich działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną i 

umożliwienie jego powrotu do domu. 

Poczucie bezpieczeństwa jest integralnie związane z poczuciem własnej wartości. Dlatego 

ogromną wartość powinny mieć wszelkie działania wychowawcze, które ukazują dzieciom 

własne atuty i ich wartość dla całej zbiorowości Domu Dziecka. Pracownicy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych powinny tworzyć określony klimat i warunki dla rozwoju 

umysłowego wychowanków.Dzieci potrzebują miłości tak jak my wszyscy. Największym 

szczęściem dla tych wszystkich dzieci byłby ich własny dom rodzinny. Ale nie zawsze jest to 

możliwe. I dlatego postawiłam sobie za cel udowodnienie w tej pracy, że pracownik socjalny 

odgrywa dużą rolę i jest niezbędny w takiej instytucji jak Dom Dziecka. 

Wychowawcy, pedagodzy zajmują się wychowaniem, edukacją tych dzieci, ale to pracownik 

socjalny jest najbliżej spełnienia ich marzeń. To on pracuje nie tylko ze swymi 

podopiecznymi, ale również z ich rodzinami, a tym samym pomaga im wyjść z kryzysu i na 

nowo stworzyć rodzinę.Domy dziecka od lat przygotowywane przez system edukacji do 

szkolno-grupowej organizacji pracy, zostały rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

                                                 
14 M. Andrzejewski, Domy na piasku, Media Rodzina, Poznań 1997, s. 57-58.   
15 A. Pasterz, Działania pracownika socjalnego wobec podopiecznych domu dziecka w Dębicy, maszynopis 

pracy dyplomowej, Rzeszów 2014, ss. 59. 
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Społecznej zobowiązane do indywidualnego zaspokajania potrzeb dzieci i ich rodzin, nie 

zapominając o dobrodziejstwach pracy ze społecznością grupy. Obecnie domy dziecka 

przeżywają okres niepokoju, a nawet zagrożenia. Nieprzygotowane i niezdolne technicznie do 

systemowej pracy socjalnej z rodzinami często stają wobec zadań niewykonalnych. 

Trudno nie zauważyć, wartości pracy pracownika socjalnego, przecież moralna powinnością 

każdego człowieka jest wyjście z pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

losowej, w tym szczególnie dzieciom. Za warunek osiągnięcia konkretnych rezultatów 

wychowawczych, uważa się systematyczną pracę z dzieckiem zarówno wychowawcy jak i 

pracownika socjalnego. Praca musi być oparta na umiejętności cierpliwego czekania na 

zmiany w osobowości i zachowaniu dziecka. Nie można więc nastawiać się na 

natychmiastowy sukces, ale logicznie zdać sobie sprawę z istniejących trudności i ich 

przyczyn. Każde dobre działanie wnosi ze sobą trudności i spotyka się z ofiarą17. 

Zorganizowanie nowoczesnej placówki autentycznie zorientowanej na potrzeby dzieci i ich 

rodzin to zadanie trudne, wymagające dobrego zmysłu organizacyjnego i wiedzy z zakresu 

organizacji pomocy społecznej18. 
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Abstrakt 

Príspevok prezentuje možnosti aplikácie 

interpersonálnej teórie hudby v praxi. 

Hudba evokuje stav, ktorý aktivuje emócie, 

interpersonálne procesy a skupinovú 

dynamiku. Príspevok poukazuje na spôsob 

využitia interpersonálnej teórie hudby 

v školskom prostredí. 
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Abstract 

The paper presents the application 

possibilities of the interpersonal theory of 

music in practice. Music evokes a state 

which activates emotions, interpersonal 

processes and group Dynamics. The paper 

points out a way of using interpersonal 

theory of music in school settings. 
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Prezentovaný príspevok reflektuje základný koncept interpersonálnej hypotézy hudby, ako ho 

formuloval a experimentálne overoval Knobloch et al. (1964, 1968, 1993). Pôvodne 

muzikoterapeutická súčasť celého komplexu Knoblochovej integrovanej psychoterapie sa 

ukázala byť využiteľná a aplikovateľná v individuálnej, ale najmä v skupinovej 

psychoterapeutickej praxi. Interpersonálna hypotéza hudby predpokladá, že hudba je schopná 

evokovať stav, ktorý (podobne ako napr. sen) aktivuje interpersonálne procesy v skupinovej 

schéme a na úrovni fantázie dokonca uspokojuje niektoré interpersonálne potreby (napr. 

exhibícia kvality/nekvality, afiliácie a iné). Hudba je podľa Knoblocha schopná nielen 

vyvolávaťemócie, ale taktiež vstupuje do skupinovej dynamiky, aktivuje interpersonálne 

tendencie, a to obdobne u všetkých počúvajúcich ľudí. Zažitá hudobná skúsenosť nás vedie 

k interpersonálnemu procesu, a my sa s takouto ponúknutou tendenciou môžeme  

identifikovať, alebo reagovať komplementárne. Téma príspevku je súčasťou série 

výskumných aktivít autora v rámci doktorandského štúdia v ktorých sa zaoberá primárne 

interpersonálnou teóriou hudby u detí a jej aplikáciou v podobe hudobnej mediácie. 

 

Interpersonálna teória osobnosti ako východisková báza 

Veľký zlom v teóriách osobnosti človeka nastal v polovici 20. storočia, kedy sa postupne 

presunul fokus z izolovaného jedinca na jedinca v interakcii, vo vzťahoch, v societe. Postupne 

sa začali formovať interpersonálne koncepty, ktoré boli ovplyvnené množstvom ďalších 

disciplín ako napr. komunikačné teórie a sociálna psychológia, kultúrna antropológia 

a neopsychoanalýza. Sullivan (1953) zaviedol pojem interpersonálne správanie, ktoré je 

považované za jedno z najdôležitejších aspektov osobnosti, a zväčša ho definujeme ako 

správanie, ktoré je pozorovateľné, vedomé či symbolické vo vzťahu k inému reálnemu, 

modálnemu, či predstavovanému jedincovi. Knobloch (1993) uvádza, že človek je jedinec 

v skupine a je tak živým systémom. Sám tvorí systém, ktorého je súčasťou, a tak neexistujú 

úplne uzavreté systémy. Autor sa tak opiera o systémový prístup a ďalej tvvrdí, že malé 

sociálne skupiny (podľa Knoblocha do 30 členov) sú minimálne systémy, a fungujú na 

princípe homeostázy a cieľového správania (napr. rodina). Knobloch (1993) tak kritizuje 

Freudov štrukturálny model, pretože sa jedná o model jednej osoby, a syntetizuje 

psychoanalytické teórie s behaviorálnymi (vzťah medzi organizmom a prostredím je 

obojstranný). Správanie je podľa autora funkciou prostredia a prostredie funkciou organizmu. 

V našich výskumných aktivitách vychádzame predovšetkým z interpersonálneho systému 

osobnosti Learyho, LaForgea a Suczeka (v preklade Kožený, Ganický, 1976) a Knoblocha 

(1993, 1999), ktorí vytvorili interpersonálny cirkumplex (diagram) osobnosti človeka. Tieto 

pokusy o klasifikáciu interpersonálneho správania osobnosti boli – počnúc prácami vyššie 

uvedených autorov – ďalej rozširované, dopĺňané a modifikované inými autormi (napr. 

Wiggins et al, 1979, 1988, 1995, 1996; Alden et al. 1990; Di Blas, 2007 a iní). Learyho 

cirkumplex, ktorý neskôr modifikoval a použil Knobloch (1968, 1993), sme preložili, upravili 

a prispôsobili pre potreby nášho výskumu pre detskú populáciu (Kusý, 2013, 2014). 

Interpersonálny cirkumplex pre deti je pre ilustráciu uvedený na obrázku č. 1.  
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Obrázok 1 

Interpersonálny cirkumplex pre deti 

Interpersonálna teória hudby 

Vyššie stručne popísané interpersonálne teórie vychádzajú z hlbinne psychologických 

a psychodynamických prístupov a tvoria východiskovú bázu pre chápanie osobnosti človeka 

v súlade s Knoblochovou integrovanou psychoterapiou. Práve Knobloch et al. (1964, 1968, 

1993) formuloval interpersonálnu teóriu hudby, ktorá je založená na hypotéze, že v hudbe sú 

vyjadrované interpersonálne tendencie, ktoré nezávislý pozorovateľ môže určiť  

so zhodou, ktorá sa vymyká náhode. Súhlasíme s Knoblochom (1993), ktorý predpokladá, že 

hudba je schopná vyvolávať stav, ktorý aktivuje interpersonálne procesy v skupinovej schéme 

človeka a vo fantázii dokonca saturuje niektoré interpersonálne potreby (podobne ako snové 

procesy). Knobloch (1999) ďalej uvádza, že hudba tak nielen vyvoláva určité city a pocity, ale 

tiež vstupuje do skupinovej schémy, aktivuje interpersonálne tendencie, a to u všetkých ľudí 

veľmi podobne. Zažitá hudobná skúsenosť nás posúva k interpersonálnemu procesu, v ktorom 

sa s ponúknutou tendenciou môžeme buď stotožniť (väčšina prípadov počas bdenia), alebo 

reagujeme komplementárne, kedy napríklad agresia nevyvoláva agresiu (útok, boj), ale 

naopak strach (únikové tendencie, dištanc). Interpersonálna hypotéza hudby sa zaoberá práve 

tým, čo v hudbe samo o sebe spôsobuje to, že nás to priťahuje, alebo naopak odpudzuje, 

irituje, rozčuľuje, resp. provokuje . Táto hypotéza nie je len teoretickým konštruktom, ale 

podľa Knoblocha (1993, 1999) tiež užitočným nástrojom pre rozvíjanie empatie.  

Interpersonálna hypotéza hudby ďalej predpokladá, že dôležitým aspektom hudobnej 

skúsenosti je účasť na fantazijnom interpersonálnom dianí, fiktívny pohyb v interpersonálnom 

priestore skupiny. Výsledok takejto skúsenosti poslucháč zovšeobecňuje v skupinovej 
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schéme, najskôr nevedome, neskôr vedomea rozpoznáva korektor svojej skúsenosti so 

skupinou. Základné role, ktoré poslucháč rozlišuje, sú autority, rovnocenní jedinci, podriadení 

jedinci a určitý erotický objekt (intímni partneri). Skupinová schéma potom jedinca prevedie 

nielen vo vedomom, resp. uvedomovanom správaní, ale aj v denných fantáziách a snoch 

(Kusý, 2013). Takto Skupinová schéma môže vstupovať aj do umeleckého tvorivého procesu, 

kde s ňou autor fantazijne manipuluje. Práve preto je možná tiež rovnaká manipulácia so 

skupinovou schémou poslucháčov, ktorí môžu prostredníctvom hudby hľadať potvrdenie 

svojej vlastnej operacionalizovanej schémy, a tiež spoznávať iné skupinové schémy inou 

hudbou (napríklad z cvičných dôvodov). Interpersonálne správanie je popísané pomocou 

interpersonálnych tendencií (Doubravová, 2002). Knobloch najskôr využíval interpersonálny 

cirkumplex (viď obr. 1), ktorým nadväzuje na prácu Learyho (1957), avšak jeho cirkumplex 

je určitou variantou, dopĺňajúcou chýbajúce tendencie, potrebné zvlášť pre popis hudobnej 

dynamiky. Zachytáva adekvátnejším spôsobom interpersonálny priestor a tendencie 

v súvislosti s hudobnou skúsenosťou človeka.  

 

Aplikačné možnosti v muzikoterapii a v prostredí školy 

Veľkou devízou Knoblochovej interpersonálnej hypotézy hudby je fakt, že to nie je len 

teoretický konštrukt, ale ukazuje sa, že má aj aplikačný potenciál, či už je to v rámci 

psychoterapeutického procesu formou muzikoterapie (napr. Knobloch et al., 1993, 1999; 

Kusý, 2013), alebo prostredníctvom hudobnej mediácie v rámci malej sociálnej skupiny 

(školskej triedy) v prostredí školy.  

Linka (1997) uvádza, že živá, hraná hudba (expresívna zložka muzikoterapie) má výhodu 

spoločenského zážitku a uplatnenia vizuálnej zložky interpretácie, ktorú niektorí počúvajúci 

jedinci uvítajú rovnako ako eventuálne dodatočnú možnosť nadviazať verbálnu komunikáciu 

s interpretom, a to najmä vtedy, keď medzi nimi dokonca nájdu svojich známych (vrátane 

 účastníkov skupiny). 

V rámci aktívnej zložky muzikoterapie je zaujímavé spomenúť metódu Josepha J. Morena 

(2005), ktorú nazval hudobná psychodráma. Autor tvrdí, že základom pre využitie hudobnej 

psychodrámy je psychodramatický hudobný improvizačný súbor. Jeho úlohou je vytvárať 

v každom okamihu improvizovanú hudbu, ktorá podporuje širokú škálu emócií. Aj napriek 

tomu, že spektrum ľudských emócií je pomerne široké, ich hudobné vyjadrenia je možné 

rozdeliť do niekoľkých rozsiahlych reprezentatívnych kategórií. Emočné kategórie tak môžu 

zahŕňať napr. smútok, úzkosť, zdesenie, radosť, strach, pokoj, túžbu, nostalgiu, melanchóliu 

a iné. Morenove emočné kategórie sú do istej miery porovnateľné s kategóriami, ktoré sa 

vyskytujú simultánne pri interpersonálnych tendenciách vyššie uvedeného cirkumplexu (viď 

obr. 1). Kontinuum hudobných prostriedkov a psychodrámy je integrovanej psychoterapii 

veľmi blízke, pretože psychoterapeutický proces veľmi často využíva psychodrámu, hranie 

rolí, modelovanie a podobne.  

Ak uvažujeme o možnosti využitia interpersonálnej teórie hudby v prostredí školy, máme na 

mysli najmä hudobnú mediáciu (receptívna zložka muzikoterapie spojená s reprodukciou 

hudby), ktorú je možno pomerne jednoducho využiť v školskom prostredí. Mediáciu vo 

všeobecnosti chápeme ako sprostredkovanie,pôsobnosť, a teda konkrétne hudobnú mediáciu 

ako pôsobenie na človeka prostredníctvom hudobného diela. Dalo by sa tiež uvažovať o 
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synonymických označeniach ako regulácia, ovplyvňovanie, aktivizácia a podobne. Hudba tak 

vystupuje ako „mediátor“, prostredník, sprostredkovateľ určitých interpersonálnych tendencií 

(vychádzame z interpersonálnych teórií osobnosti, ktoré boli popísané vyššie).  

Linka (1997) uvádza, že napr. tichá hudba na pozadí stimuluje a katalyzuje intelektuálne 

duševné pochody, úkony, myšlienkové operácie (čo bolo niekoľkokrát pokusne overené 

najmä v USA). Hudba v takýchto prípadoch účinkuje ako psychostimulans. Predpokladom pre 

takýto efekt je počiatočné hudobné myslenie, ktoré nie je na takej úrovni ako napr. u 

profesionálneho hudobníka, kde vstupujú do procesu hudobnej recepcie spontánne tendencie 

analyzovať, hodnotiť a porozumieť hudobnému dielu. Toto riziko je z väčšej časti 

eliminované u detí, pretože s výnimkou mimoriadne hudobne nadaných detí s nadpriemerne 

rozvinutým hudobným sluchom, väčšina detí hudbu vníma spontánne, reaguje na ňu a 

hudobnú analýzu robia skôr výnimočne. Výchova a mediácia hudobným umením tak môžu 

byť praktickou, efektívnou a dostupnou možnosťou dlhodobo aplikovateľnou v školskom 

prostredí. Dôležitý je fakt, že takýmto spôsobom je možné prispieť k eliminácii konfliktných 

situácií v školskej triede, zlepšeniu celkovej atmosféry a klímy v triede, a v neposlednom rade 

podporiť kvalitu interpersonálnych vzťahov a celkovo života každého jedného dieťaťa. 

 

Záver  

Hudba nám prináša mnohé možnosti uplatnenia v pomáhajúcich profesiách a disciplíny ako 

hudobná pedagogika, či muzikoterapia zažívajú v posledných desaťročiach obrovský progres. 

Interpersonálna teória hudby, ktorú formuloval prvýkrát v 60. rokoch Knobloch (1964, 1968, 

1993), a neskôr ju na dospelej populácii experimentálne overoval spoločne s ďalšími autormi, 

ostala však „prachom zapadnutá a nedocenená“. Autor v rámci dizertačného projektu 

momentálne experimentálne overuje platnosť interpersonálnej hypotézy hudby u detí 

a možnosti využitia hudobnej mediácie v školskom prostredí u detí v strednom a staršom 

školskom veku. Postupne mapuje hudobnopreferenčný rámec dieťaťa a spôsoby, akými deti 

hudbu počúvajú. Očakávané výsledky by tak mali priniesť dôležité poznatky ohľadom vzťahu 

dieťaťa k hudobnému umeniu, s čím je možné operovať na poli viacerých disciplín (napr. 

pedagogiky, psychológie, muzikológie, muzikoterapie, hudobnej psychológie,sociológie 

a iných). V príspevku sa snažíme priblížiť syntézu interpersonálnych teórií osobnosti 

Knoblocha potrebných pre pochopenie jeho hypotézy hudby, a to v kontexte muzikoterapie 

a využitia hudby prostredníctvom mediácie v interpersonálnom priestore malej sociálnej 

skupiny. 

 

Príspevok vznikol za podpory grantového fondu Trnavskej univerzity 2014 a grantu č. 

4/TU/2014. 
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Funkcjonowanie domów pomocy społecznej na podstawie aktów normatywnych. 

Domy Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne, które charakteryzuje duża 

różnorodność w zakresie profilu działalności i świadczonych usług. Placówki te mogą być 

prywatne i publiczne, o gminnym, powiatowym i regionalnym zasięgu działania. Domy 

Pomocy Społecznej zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług opiekuńczych, 

adresowanych do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności. Osoby te nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i 

nie można im zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych19. Wyróżnia się 

wspólne standardy dotyczące wszystkich Domów Pomocy Społecznej. Dotyczą one czterech 

kategorii usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.  

Organizacja i zakres usług DPS - u powinny uwzględniać wolność, godność, intymność i 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańca oraz jego sprawność fizyczną i psychiczną. 

Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej nie może łamać praw i wolności jednostki, choć 

ich pełna realizacja w tego typu instytucjach jest trudna. Niemożliwe jest bezkrytyczne 

uznanie wolności a więc sfery, w której człowiek może postępować według swego uznania i 

wyboru20. W szczególności użytkownik musi przestrzegać regulaminu, a także innych aktów 

generalnych i indywidualnych wydanych przez organy założycielskie. Domy Pomocy 

Społecznej są zakładami szczególnymi. Wskazuje na to przede wszystkim charakter ich usług 

świadczonych całodobowo i bezterminowo. Dla pensjonariuszy placówki te są domami a 

personel i współmieszkańcy często zastępują rodzinę. Wielu mieszkańców ma trudności w 

odnalezieniu się i przystosowaniu do nowych warunków. Tylko dla niektórych pobyt w 

placówce jest świadomie wybranym sposobem na dalsze życie. Duża część ludzi ma poczucie 

krzywdy, osamotnienia i odtrącenia przez najbliższych21. Oprócz usług zaspokajających 

podstawowe potrzeby bytowe świadczone przez Domy, ważne są również więzi 

międzyludzkie, gesty sympatii, przyjaźni i otwartości, których nie da się wyznaczyć 

przepisami prawa22. Domy Pomocy Społecznej są jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej. Ich głównym celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb, w tym świadczenie 

usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Domu. Umieszczenie osoby w DPS jest 

ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie 

potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Na uwagę 

zasługuje stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące umieszczenia w domu pomocy osoby 

psychicznie chorej. Wskazał on mianowicie na ścisły związek pomiędzy przyjęciem takiej 

osoby do placówki, a niemożliwością udzielenia jej pomocy przez osoby bliskie. Zależność ta 

nie wynika wprost ani z przepisów Ustawy o pomocy społecznej, ani z Ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego, mimo to definicja osoby chorej psychicznie określa ją między innymi 

                                                 
19 I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011,  

s. 103. 
20 A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw człowieka, Wydawnictwo WSHiP, Warszawa 1998, s. 9; Por. J. 

Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim, Polskie Wydawnictwo Prawnicze 

Iuris Sp. z. o. o., Warszawa-Poznań 2010; A. Łopatka (red), Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991; A. Michalska (opr.), Europejska Konwencja Praw człowieka. 

Podstawowe dokumenty, Warszawa 1995. 
21 Zob. D. Piekut-Brodzka, Domy pomocy społecznej-sytuacja i warunki życia mieszkańców, PiZS 1996, nr 8-9,  

s. 25. 
22 I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społeczne. Komentarz, Zakamycze 2007, s. 213. 
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jako nie mającą możliwości korzystania z opieki innych osób. Opieka chorego psychicznie w 

kręgu rodzinnym jest z zasady bardziej efektywna i lepiej mu służy. Uzasadniony jest więc 

pogląd, że przymusowe skierowanie takiej osoby do zakładu opieki społecznej uzależnione 

jest od braku możliwości korzystania przez chorego z opieki innych osób23,24.  

 

Zadania pracownika socjalnego wynikające z Ustawy o pomocy społecznej. 

Katalog zadań pracownika socjalnego jest obszerny i zróżnicowany25. Zadania wyznaczone 

pracownikowi socjalnemu można podzielić na: zadania urzędowe oraz zadania samodzielne. 

Zadania urzędowe obejmują wiele czynności, w tym czynności procesowe dokonywane w 

imieniu organu pomocy społecznej, który udzielił pracownikowi legitymacji do działania w 

celu ustalenia sytuacji prawnej i faktycznej osoby zainteresowanej pomocą. Istotą tych zadań 

jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego przez zgromadzenie dowodów z rodzinnego 

wywiadu środowiskowego a także odbieranie oświadczeń od stron i przeprowadzanie 

oględzin. Zadania urzędowe mogą polegać na prowadzeniu orzecznictwa. W tym celu 

pracownik socjalny powinien być wyposażony w stosowne upoważnienie organu pomocy 

społecznej. Zadania samodzielnie realizowane przez pracownika socjalnego to funkcje i 

czynności dopełniane w imieniu własnym pracownika korzystającego ze statusu 

funkcjonariusza publicznego. Na tego rodzaju działania składają się: czynności pomocowe 

oraz inspirująco-inicjujące. Czynności pomocowe polegają w szczególności na pracy 

socjalnej, badaniu zapotrzebowania na świadczenia, udzielaniu informacji prawno - 

faktycznej, pośredniczeniu z organami i instytucjami właściwymi do udzielania pomocy, 

współpracy z organami władzy publicznej oraz zakładami administracyjnymi26.  

Czynności inspirująco-inicjujące opierają się na kierowaniu do adresata argumentacji co do 

optymalnego sposobu kształtowania własnych spraw. Do tych czynności należy zaliczyć: 

pobudzanie aktywności, zachęcanie do samopomocy, szukanie nowych form pomocy, udział 

w tworzeniu programów pomocy społecznej27. Każdy pracownik socjalny powinien posiadać 

umiejętności: prawidłowego rozpoznania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy 

społecznej, zaplanowania adekwatnych do danego przypadku form pomocy oraz 

monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań. Omawiana grupa 

zawodowa zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianą pracą socjalną. Do zadań 

pracowników socjalnych należy również dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują 

zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Badania takie mogą być 

wykorzystywane przy tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, zwłaszcza 

lokalnych. Mogą być także pomocne przy doborze rodzajów świadczeń i form aktywizacji 

świadczeniobiorców.Zadaniem pracowników socjalnych jest ustalanie uprawnień do 

świadczeń, co odbywa się głównie przez przeprowadzanie wywiadów 

                                                 
23Postanowienie SN z dnia 14 czerwca 2005 r., V CK 746/04, Lex, nr 155372, Biul. SN 2005 r. nr 9, poz. 13. 
24 Fabry Lucka, Z.; Listiakova, I. Diagnosticke planovanie vo vcasnej intervencii, Univerzita Komenskeho, 

Bratislava, 2014. 
25 I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej…dz. cyt., s. 452. 
26Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak, Wydawnictwo LexisNexis, 

Warszawa 2010, s. 449.  
27 Tamże. 
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środowiskowych28.Pracownicy socjalni zajmują się poradnictwem specjalistycznym, udzielają 

informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które 

dzięki wsparciu będą zdolne do samodzielnego przezwyciężania trudnych sytuacji.  

Obowiązki pracownika socjalnego powinny być analizowane w kontekście zasad, celów i 

zadań pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie przyznawania świadczeń.  

Z przepisów Ustawy o pomocy społecznej wynika wiele powinności, które odnoszą się do 

podmiotów stosujących ustawę, w tym pracowników socjalnych. Muszą oni przestrzegać 

tajemnicy zawodowej oraz dbać o ochronę dóbr osobistych osób korzystających z pomocy 

społecznej. Większość pracowników zatrudniona jest w jednostkach organizacyjnych 

administracji publicznej, dlatego też w służbie publicznej powinni się oni kierować takimi 

zasadami, jak: praworządność, równość wobec prawa, jawność administracyjna i prawo 

obywateli do informacji. Zawód pracownika socjalnego jest jedną  

z tych profesji, w których wymagana jest szczególna wrażliwość na krzywdy społeczne. Stąd 

też osoba będąca pracownikiem socjalnym powinna odznaczać się takimi cechami, jak: 

życzliwość, opiekuńczość, bezinteresowność, uczciwość, wyrozumiałość, cierpliwość. 

Ustalenie trwałego i jednolitego katalogu zadań pracownika socjalnego jest niemożliwe. 

Zadania te ulegają zmianom stosownie do zmian zachodzących w administracji 

publicznej29.Dyferencjacji podlegają świadczenia z pomocy społecznej, z czym nieodłącznie 

wiążą się nowe obowiązki pracowników socjalnych. Przykładem mogą być różne programy 

indywidualne: dla bezdomnych, uchodźców, osób poddanych zatrudnieniu socjalnemu oraz 

kontrakty socjalne, których opracowaniem i realizacją zajmują się obecnie pracownicy 

socjalni.  

Nowe wyzwania przynoszą również nowelizacje prawa. Można tu wspomnieć o reformie 

systemu świadczeń rodzinnych, która ustanowiła dla samorządów terytorialnych zadania w 

zakresie przyznawania i wypłaty tych świadczeń30. Szereg nowych zadań dla pracowników 

socjalnych przewiduje również Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, zwłaszcza poprzez 

powołanie centrów integracji społecznej. Szeroki i zróżnicowany katalog czynności wskazuje 

na wiele ról, jakie musi współcześnie wypełniać pracownik socjalny. Jest on przede 

wszystkim organizatorem środowiska lokalnego, animatorem, koordynatorem, społecznikiem, 

pedagogiem i wychowawcą.  

 

Terapia i wsparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi 

Terapia społeczna (socjoterapia) jest metodą postępowania leczniczego, w której głównym 

czynnikiem poprawy stanu psychicznego chorej osoby jest oddziaływanie na jej sytuację 

społeczną31. Celem terapii społecznej jest poprawa indywidualnych umiejętności 

funkcjonowania społecznego osoby chorej32.„Terapia oznacza służenie”. Hubert Kaszyński 

                                                 
28 I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej…dz. cyt., s. 452. 
29Tamże, s. 454-455. 
30 Tamże. 
31 Kovacova, B. 2014. 
32A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Psychiatria, T. 3, Terapia, zagadnienia etyczne, 

prawne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo „Urban & Partner”, Wrocław 2003, s. 244. 
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uważa, że „terapia społeczna w pracy socjalnej rozumiana jest jako szczególna metoda pracy 

z osobami chorującymi psychicznie i posiada dwa podstawowe wymiary. Pierwszym jest 

bezpośrednie skupienie się profesjonalisty na relacji z osobą, która potrzebuje pomocy. 

Drugim natomiast wymiarem są strukturalne (zewnętrzne) uwarunkowania tej relacji”. 

„Terapię społeczną definiuje się jako metodę, która poprzez celowe doświadczenia grupowe 

pomaga osobom poprawić ich społeczne funkcjonowanie oraz uczy, jak radzić sobie  

z osobistymi, grupowymi lub środowiskowymi problemami. Jest ona czymś pośrednim 

między psychoterapią, a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym”33. Wyróżniamy trzy 

aspekty terapii społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Pierwszym jest wyposażenie 

klientów w taki system działania (kontroli nad sobą i możliwości wpływania na innych), jaki 

umożliwia im dalszy rozwój społeczny. Drugi polega na budowaniu strukturalnych powiązań 

pomiędzy „odrzuconymi” pozycjami społecznymi, a pozycjami społecznie akceptowanymi, 

możliwymi do zajmowania przez osoby, którym udzielana jest pomoc. Trzeci aspekt 

natomiast zmniejsza „nadwrażliwość społeczną” poprzez szeroko rozumianą edukację 

społeczną (nastawioną na minimalizację piętna społecznego)34.Metodamiterapii społecznej są: 

psychoedukacja i ćwiczenie umiejętności społecznej. Psychoedukacja to dostarczenie chorym 

wartościowych informacji na temat ich stanu zdrowia i metod leczenia. Psychoedukacją 

obejmowani są też członkowie rodzin pacjentów. W tym przypadku obejmuje ona problemy 

rozumienia trudności przeżywanych przez chorego członka rodziny, poszukiwania sposobów 

współżycia z nim oraz rozwiązywania innych trudności związanych z jego chorobą. Oprócz 

psychoedukacji istotną rolę odgrywa aktywność treningowa. Obiektem uczenia się są 

umiejętności społeczne, tzn. proste lub złożone zachowania ważne dla funkcjonowania 

społecznego, których niewykształcenie utrudnia osobie chorej zaspokajanie podstawowych 

potrzeb. Metody treningowe stosunkowo łatwo dowodzą skuteczności uzyskiwania 

założonych efektów zwłaszcza krótkoterminowego – w postaci wyuczenia się pewnych 

umiejętności. Zasadniczą trudność natomiast stanowi ocena trwałości efektów i ocena 

odległych skutków nabytych umiejętności. W Polsce treningi umiejętności społecznych stały 

się w ostatnich latach jedną z bardziej popularnych metod rehabilitacji słabo funkcjonujących 

życiowo osób chorych na schizofrenię, którym przypisuje się istotny deficyt tego rodzaju 

umiejętności35. 

Jedną z form terapii społecznej jest rehabilitacja psychiatryczna i społeczna. W rehabilitacji 

psychiatrycznej wykorzystuje się różne formy aktywności w celu rozwinięcia zdolności 

adaptacyjnych i zachowanych sprawności pacjenta, aby pomóc mu w możliwie najlepszym 

przystosowaniu do zmienionej przez chorobę sytuacji życiowej. W wielu przypadkach, gdy 

leczenie nie jest na tyle skuteczne, aby usunąć przewlekle utrzymujące się zaburzenia 

psychiczne, jednym z podstawowych celów rehabilitacji jest nauczenie pacjenta, jak ma żyć 

ze swoją chorobą. Przykładem tego jest unikanie rażącego dla otoczenia ujawniania 

psychotycznych przeżyć, ubieranie się w sposób akceptowany przez innych, prowadzenie 

aktywnego trybu życia, mimo znacznych objawów choroby, dostosowanie się do ogólnie 

                                                 
33 H. Kaszyński, Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 35-37. 
34 Tamże. 
35 A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Psychiatria, T 3…dz. cyt., s. 252. 
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przyjętych zwyczajowych norm postępowania. Rehabilitacja społeczna obejmuje zarówno 

proces przygotowania osoby chorej do aktywnego życia, jak i kształtowanie warunków oraz 

postaw otoczenia, aby umożliwić jednostce pełną integrację środowiskową. Choroby 

psychiczne należą do zjawisk społecznie piętnowanych. Czynnikiem, który powoduje, że w 

psychiatrii rehabilitacja społeczna ma znaczenie podstawowe jest fakt, że choroba psychiczna 

ogranicza zdolność do podołania rolom, których realizacji oczekuje społeczeństwo. Z tych 

powodów zaburzenia psychiczne powodują szczególnie głębokie niepomyślne „przesunięcia 

socjokulturowe” jednostek36. 

Jednocześnie z rozpoznaniem choroby psychicznej, otoczenie przykleja etykietę tj. z góry 

zakłada nieakceptowane społecznie wzory zachowania jednostki. Pozbawia ją akceptacji 

szacunku, zaufania i wiary w możliwości rozwojowe. Niekorzystne cechy osobowości nadane 

jednostce w procesie „etykietyzacji” należy uwzględniać w planowanym postępowaniu 

rehabilitacyjnym, a szczególnie w programie psychoterapii, którego istotnym elementem 

powinna być odbudowa właściwego obrazu samego siebie i zaufania do własnych możliwości 

rozwojowych.  

Rehabilitacja społeczna, poza kształtowaniem postaw środowiska i pacjentów obejmuje 

również praktyczne działania, których celem jest rozwiązanie podstawowych problemów 

chorego, aby umożliwić mu egzystencję w środowisku. W tym celu trzeba znaleźć odpowiedź 

na cztery pytania: gdzie pacjent będzie mieszkał, jak zapewnić mu środki utrzymania, w jaki 

sposób umożliwić mu udział w zawodowym i społecznym życiu środowiska oraz jak 

zapewnić mu ciągłą opiekę psychiatryczną.Aktywność bezpośrednia to: podejmowanie pracy 

w zespole terapeutycznym, prowadzenie indywidualnej terapii społecznej, zachęcanie i 

wzmacnianie rozwoju różnych form pracy grupowej oraz stosowanie prawa socjalnego na 

rzecz klienta. Działania pośrednie obejmują: aktywności odnoszące się do organizowania i 

zarządzania placówkami pomocowymi, zgodnie z normami prawnymi i administracyjnymi, 

prowadzenie badań diagnostycznych, rozwijanie lokalnych sieci współpracy, praca na rzecz 

rozwoju środowiska lokalnego i działalność polityczną37. Terapia społeczna wspiera rozwój 

postawy otwartej na możliwość lub konieczność zmiany dotychczasowych sposobów 

interpretowania zdarzeń na współtworzenie bogatych, emocjonalnych związków oraz 

empatyczne rozumienie indywidualnych wyborów. Pracownicy socjalni w swojej działalności 

powinni kierować się podstawowymi wartościami, będącymi etycznym fundamentem terapii 

społecznej. Tymi wartościami są indywidualizacja, celowe wyrażenie uczuć, akceptacja, 

nieosądzanie klienta, akceptacja dla determinacji, z jaką próbuje on poprawić własną sytuację 

życiową oraz budowanie relacji wzajemnego zaufania. Źródłem pierwszej zasady jest fakt 

niepowtarzalności osoby ludzkiej, jak również każdej sytuacji składającej się na jej los. Druga 

zasada ma wspierać umiejętność pracy emocjonalnej, dla której podstawą jest zdolność do 

„refleksyjnego współistnienia” z klientem oraz budowania atmosfery bezpieczeństwa, która 

pozwoli w tzw. bliskim dystansie na otwarte wyrażanie emocji. Trzecia zasada dotyczy 

akceptacji klienta. Wywodzi się z postawy szacunku dla osoby ludzkiej i wymaga od 

                                                 
36 S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński, Psychiatria, T. 3, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 

Warszawa1989, s. 327-328. 
37 H. Kaszyński, Praca socjalna…dz. cyt., s. 36-37.  
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pracownika socjalnego bezwarunkowej wolicjonalnie wzbudzonej miłości wobec 

poszukujących pomocy. Ważnymi przejawami akceptacji są: dostrzeganie znaczenia 

wyjątkowych cech osobowych klienta, jak również gotowość do rozpoczęcia i prowadzenia 

pracy terapeutycznej, w której respektowana jest zgoda osoby na pierwszy i każdy kolejny 

krok prowadzący do zwiększenia kontroli nad jej własnym życiem. Kolejna zasada dotyczy 

jednoznacznego zakwestionowania moralnych możliwości osądzania klientów. Relacja 

terapeutyczna ma umożliwiać klientowi dokonywanie wyborów życiowych. Wiedza 

pracownika socjalnego, profesjonalne doświadczenie, umiejętność refleksji oraz wrażliwość 

teoretyczna powinny służyć klientowi w osiąganiu tego celu. Należy przy tym pamiętać, że to 

właśnie klient dokonuje wyboru, którego pracownik socjalny powinien szanować. Zgodnie z 

ostatnią szóstą zasadą relacja pomocowa wymaga budowania wzajemnego zaufania. 

Przejawia się ona w poszanowaniu prawa każdego człowieka do tajemnicy odnoszącej się do 

tych faktów, uczuć i doświadczeń, które mają szczególne znaczenie dla jego indywidualnej 

tożsamości. Ważna jest umiejętność ochrony jego tożsamości w tych obszarach, które są 

szczególnie podatne na społeczne zranienie. Praca z klientem opiera się na całkowitej 

dobrowolności jego udziału w terapii. Wyrażenie jego zgody na terapię jest zasadniczym 

warunkiem jej skuteczności. Przymus natomiast oraz decydowanie za osobę poszukującą 

pomocy, wyrokowanie o jej potrzebach powinny być ograniczone do ostateczności. 

Sytuacje, w których ograniczana jest podmiotowość człowieka i dokonywane są 

rozstrzygnięcia o tym co jest, a co nie jest dla niego dobrem, wpisane są jednak w praktykę 

terapeutyczną i pomocową z osobami chorującymi psychicznie38. 

Wsparcie społeczne jest rodzajem interakcji, charakteryzującej się tym, że: 

- zostaje podjęta w sytuacji trudnej lub problemowej, 

- ukierunkowana jest na zbliżenie jednego lub obu uczestników do rozwiązania 

problemu i przezwyciężenia trudności, reorganizację zakłóconej relacji z otoczeniem i 

podtrzymywanie emocjonalne, 

- w jej toku zachodzi wymiana emocji (wsparcie emocjonalne), informacji (wsparcie 

informacyjne), instrumentów działania (wsparcie instrumentalne) oraz dóbr 

materialnych (wsparcie rzeczowe), 

- wymiana może być jednostronna lub dwustronna, a kierunek relacji wspierający – 

wspierany - stały lub zmienny, 

- skuteczność tej wymiany społecznej zależy od stopnia zgodności między wsparciem 

oczekiwanym, a uzyskanym39. 

Zależność pomiędzy wsparciem społecznym, a nasileniem objawów choroby psychicznej jest 

przedmiotem wielu klasycznych badań przeprowadzonych w latach 70. ubiegłego stulecia. 

Dowodzą one, że ryzyko nawrotu choroby psychicznej lub jej nasilenie zwiększa się w 

sytuacji braku lub ubóstwa systemu wsparcia społecznego. I przeciwnie – rozwój takiego 

systemu skutecznie zapobiega kolejnym kryzysom zdrowia psychicznego oraz wpływa na 

                                                 
38 Tamże, s. 43-46. 
39Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, pod red. naukowa Joanna Meder, BPS, Katowice 

2002, s. 142. 
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ograniczenie u chorych liczby hospitalizacji psychiatrycznych40. Diagnozowanie, leczenie, 

rehabilitacja oraz społeczne wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalnym 

środowisku wymaga utworzenia sieci placówek i służb środowiskowych, zapewniających 

wszystkim chorym, zamieszkałym na danym terenie świadczenia odpowiedniej jakości. 

Konieczna jest ciągłość i koordynacja opieki medycznej, pomocy psychologicznej i 

społecznej, z możliwością płynnego przechodzenia pacjentów pomiędzy placówkami różnego 

rodzaju. Jest to zależne od stanu psychicznego i indywidualnych potrzeb każdego z nich. W 

systemie powinien być także zapewniony dostęp do świadczeń medycznych wysoko 

specjalistycznych.  

Ponadto osobom przewlekle chorującym i niepełnosprawnym system powinien zapewnić 

oparcie społeczne, pomoc mieszkaniową, pracę lub alternatywne zajęcie. To przyczyni się do 

pomocy w optymalnym funkcjonowaniu w naturalnym środowisku społecznym. W takim 

systemie celem leczenia psychiatrycznego jest usunięcie objawów choroby psychicznej lub 

przynajmniej zmniejszenie ich nasilenia41.  

Ważny jest aktywny udział pacjenta w procesie terapii, który jest przeciwwagą dla 

„wyuczonej bezradności” pacjenta w dużej instytucji psychiatrycznej. Podstawą jest zmiana 

relacji lekarz – pacjent ze skośnej (od pacjenta oczekuje się uległości, zaufania i wypełniania 

poleceń, a od lekarza wiedzy, autorytetu, bezbłędnego rozeznania i trafnych decyzji), na 

relację bardziej poziomą, partnerską. W relacji partnerskiej pacjent jest świadomym w swej 

sytuacji podmiotem, podejmuje autonomiczne decyzje, przekazuje lekarzowi ważne 

informacje zaczerpnięte z osobistego doświadczenia choroby. Lekarz natomiast jest 

ekspertem, który na podstawie własnej bogatej wiedzy, w powiązaniu z informacjami 

uzyskanymi od pacjenta, tworzy propozycję planu terapii. Jest to zmiana od modelu 

„podporządkowania się zaleceniom lekarza” do modelu „współpracy”42.  

W tym modelu przewidziane jest dobrowolne, świadome i aktywne uczestnictwo pacjenta – 

jeśli nie od początku to na pewno w miarę poprawy stanu psychicznego. Przebieg, 

efektywność i skutki niepożądane terapii monitorowane są przez pacjenta i lekarza według ich 

własnych, odrębnych kompetencji. Wymaga to uzyskania przez pacjenta wglądu, motywacji 

oraz odpowiedniego zasobu wiedzy o chorobie i jej leczeniu (psychoedukacja), a od lekarza, 

obok wiedzy i doświadczenia, także umiejętności kontaktu z pacjentem, uszanowanie jego 

autonomii i poważnego traktowania kompetencji. Pacjent aktywnie uczestnicząc w terapii 

nabywa praktykę radzenia sobie z chorobą, może stać się ekspertem zdolnym udzielać 

pomocy innym chorym. Zdarza się, że pacjenci od udziału w grupie edukacyjnej, 

terapeutycznej lub wsparcia przechodzą do tworzenia grupy samopomocowej lub tworzą 

stowarzyszenie osób doświadczonych przez leczenie psychiatryczne43.Lokalna społeczność 

powinna brać w swoje ręce odpowiedzialność za los chorych psychicznie współmieszkańców. 

Może to nastąpić nie tylko poprzez odpowiednie decyzje władz samorządowych, ale także 

                                                 
40 H. Kaszyński, Praca socjalna…dz. cyt., s. 67-68. 
41 M. Załuska, K. Prot, P. Bronowski, Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem 

psychicznym, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2007, s. 17. 
42 Tamże, s. 19. 
43 Tamże, s. 20. 
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jeśli społeczność ta będzie samoorganizować się oraz powoływać organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia, fundacje) działające w tym środowisku na rzecz chorujących psychicznie44. 

Innym rodzajem wsparcia społecznego jest wzmacnianie i budowanie sieci społecznego 

oparcia. Sieć społeczna to indywidualny system oparcia społecznego, dzięki któremu chory 

otrzymuje różnego rodzaju wsparcie: informacje, porady, akceptację, towarzyszenie, wsparcie 

emocjonalne, pomoc finansową i rzeczową. Korzystanie z sieci społecznego oparcia ułatwia 

radzenie sobie ze stresem, a przez to wpływa korzystnie na przebieg chorób. Dostępność i 

różnorodność uzyskiwanego wsparcia ma duży wpływ na leczenie i rokowanie u osób 

chorych psychicznie. Ważną strategią we wsparciu społecznym jest wzmacnianie naturalnego 

systemu oparcia pacjenta (udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie chorego, mediacje 

sąsiedzkie, w miejscu pracy), a w przypadku pacjentów samotnych budowanie zastępczego 

systemu społecznego (kluby i stowarzyszenia pacjentów) oraz udzielanie wsparcia 

instytucjonalnego (placówki społecznego oparcia pomocy społecznej).  

Sposobem wsparcia chorego jest także aktywne leczenie w środowisku. Podstawowym jego 

założeniem jest podejście rehabilitacyjne do codziennych czynności życiowych pacjenta, a 

więc doradztwo, trening umiejętności, konsultacje oraz wspieranie aktywności własnej 

pacjenta zamiast wyręczania go w czynnościach. W zakres aktywnego leczenia w środowisku 

wchodzą następujące obszary: interwencje i pomoc w rodzinie, załatwianie spraw 

urzędowych, promocja zdrowia, profilaktyka, wspieranie procesu leczenia, sprawy 

mieszkaniowe i pomoc w znalezieniu zatrudnienia. 

Terapia i wsparcie społeczne jest procesem przywracania osobie chorej psychicznie 

możliwości udziału w normalnym życiu społecznym. Dzięki temu osoba psychicznie chora 

może podjąć nowe wyzwania, które pomogą zrozumieć jej siebie i swoje problemy. To 

przyczyni się do poprawienia warunków samodzielnej egzystencji i osiągnięcia życiowej 

satysfakcji, mimo niepełnosprawności związanej z chorobą psychiczną45. 
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Abstrakt 

Príspevok pojednáva o vedeckých 

zisteniach v zameraní na príčiny vzniku,  

príznaky a predchádzanie syndrómu 

vyhorenia (burnout). Cieľovou skupinou sú 

riaditelia škôl, resp. vedúci pedagogickí 

zamestnanci, pre ktorých  predstavuje tento 

problém aktuálnu hrozbu.  
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Abstract 

The paper deals with scientific findings in 

the area of the causes, symptoms and 

prevention of the burn-out syndrome. The 

target group are school directors or 

pedagogical employees in leadership 

positions who are currently threatened by 

this problem. 
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Interpretácia pojmu syndróm vyhorenia z pohľadu autorov 

Syndróm vyhorenia (angl. burnout syndrome) prvýkrát definoval v roku 1975 americký fyzik 

Dr. Hendrich Freudenberger (in Křivohlavý, 1998, s. 131) vo svojom článku „Staff burnout“ z 

roku 1974. Možno predpokladať, že Freudenberger bol k tomu rozhodnutiu stimulovaný 

beletristickou knihou Grahama Greena nazvanou: Prípad vyhorenia (v angličtine „A Burnout 

Case“). V tejto knihe Graham Green opisuje život nádejného architekta, ktorý vstupuje do 

života s mnohými ambicióznymi predstavami, s veľkým očakávaním a ilúziami. V praxi sa 

však stretáva s neočakávanými, nezmyselnými problémami. Bojuje s nimi, avšak postupne 

stráca nadšenie. Nakoniec znechutený, odradený absurditou života súdobej spoločnosti, 

opúšťa svoju prácu a uteká do africkej džungle.  

Po objavení termínu „burnout“ boli vypracované vedecké štúdie o ľuďoch s uvedenými 

príznakmi. Dodnes je v lekárskej a psychologickej literatúre vydaných viac ako 5000 článkov 

a kníh pojednávajúcich o tomto probléme. 

V súčasnosti existuje niekoľko významov tohto pojmu. Podľa Maslacha a Jackonsa (in 

Manoukian, 2009, s. 14) ide o: „Syndróm emocionálneho vyčerpania depersonalizácie a 

zníženého osobného výkonu. Dochádza k nemu tam, kde ľudia pracujú s ľuďmi, t.j. tam, kde 

sa ľudia venujú potrebám ľudí.“ Uvedenú definíciu upresňuje a dopĺňa Agnes Pines a Elliott 

Aronson (in Manoukian, 2009, s. 14) nasledovne: „Je to formálne definovaný a subjektívne 

prežívaný stav fyzického, emocionálneho a mentálneho vyčerpania, ktorý je spôsobený 

dlhodobým zaoberaním sa situáciami, ktoré sú emocionálne náročné. Tieto emocionálne 

požiadavky sú najčastejšie spôsobené kombináciou dvoch faktorov: veľkým očakávaním a 

chronickými situačnými stresmi.“ 

Ďalším spresnením tohto pojmu je nasledovné konštatovanie.„Pre syndróm vyhorenia je 

príznačné nápadné emocionálne a kognitívne opotrebovanie a vyčerpanie a často aj celková 

únava spojená s vnútorným odstupom od pracovných problémov a silným poklesom pracovnej 

výkonnosti.“ (Kebza, Šolcová, 2003; Kallwass, 2007 in Bedrnová, 2009, s. 241). 

Zhrnutím vyššie uvedených tvrdení môže byť konštatovanie, že syndróm vyhorenia 

predstavuje stratu profesionálneho alebo osobného záujmu. Vyhorenie je výsledkom procesu, 

v ktorom sa ľudia veľmi intenzívne angažujú a sú zaujatí určitou úlohou do takej miery, že 

strácajú nadšenie a motiváciu. 

Syndróm vyhorenia je odpoveďou na situáciu, ktorá človeka uvádza do stresového stavu. Ide 

o stav telesného, citového a duševného vyčerpania, ktorý je sprevádzaný zistením, že daný 

človek sklamal, že jeho snaha je zbytočná, chýba mu potrebná energia a teda upadá do 

depresií.  

 

Možné príčiny a príznaky syndrómu vyhorenia riaditeľov škôl 

„Burnout efekt je často oslovovaným problémem v souvislosti s charakteristikou profese 

učitele, s vývojem jeho profesní dráhy a i s úvahami o pracovním zatížení učitelů v současné 

škole.“ (Eger – Čermák, 1999, s. 1).  

Tie spočívajú aj v tom, že riaditeľ školy je súčasne učiteľom a manažérom, čo enormne 

zvyšuje nároky na jeho prácu. 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1975
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Najčastejšie príčiny vzniku syndrómu vyhorenia 

Vznik syndrómu vyhorenia môže mať viacero dôvodov. Tie sa spájajú najmä s výkonom 

práce so schopnosťou zvládať stresové situácie a riešiť problémy. Samozrejme, existujú aj  

tie, ktoré pramenia z osobnostných charakteristík človeka. Tie si môže riaditeľ školy spôsobiť 

sám bez výrazného vplyvu vonkajšieho prostredia. Čo sa týka osobnostných predispozícií, je 

potrebné spomenúť, že najviac sú ohrození tí riadiaci zamestnanci, ktorí majú nízke 

sebavedomie; malú toleranciu záťaže; malú odolnosť voči stresovým záťažiam; nemajú 

ujasnené svoje životné ciele a hodnoty; nevedia dostatočne komunikovať s okolím a pod. 

Avšak v určitých prípadoch aj ,,silní“ jedinci môžu podľahnúť syndrómu vyhorenia. Ide 

hlavne o tých, ktorí si navonok myslia, že nepotrebujú odpočinok a relax. 

Podľa Henninga a Pelza (2008) a Kellera (1963) môžu riaditeľa školy ohroziť 3 príčiny 

vyhorenia :   

 Individuálne fyzické príčiny: pasivita, bezmocnosť, prenášanie zodpovednosti na iných, 

strata zmysluplnosti vlastnej práce, ale aj nadmerná snaha o aktivitu a podávanie stále 

vyšších výkonov, nedodržiavanie psychohygieny a pod.  

 Negatívne pracovné prostredie: nevhodné priestory, zlé osvetlenie, vysoká hladina 

hluku, nedostatočné materiálno-technické vybavenie a pod. 

 Inštitucionálne príčiny: nízky status učiteľa, narušená vzájomná komunikácia, konflikty 

na pracovisku, nedostatočná kooperácia, malá možnosť pracovného postupu, nízke 

finančné ohodnotenie a pod.  (in Delbrouck, 2008, s. 266). 

K vzniku syndrómu vyhorenia môže podľa Miklošíkovej (2012) tiež prispieť postresová 

depresia a prekrastinovanie. 

 

Preukázateľné symptómy syndrómu vyhorenia  

Medzi najčastejšie symptómy vyhorenia patria: vyčerpanie, odcudzenie a pokles výkonnosti 

(Stock, 2010, s. 20 – 22) 

Vyčerpanie. Vyčerpaný riaditeľ školy sa cíti byť fyzicky a emočne vysilený. Niektorí 

americkí autori označujú psychické vyčerpanie slovom znechutenie (tedium). 

Zatiaľ čo medzi emočné vyčerpanie zaraďujeme napr. skľúčenosť, pre fyzické vyčerpanie je 

príznačný nedostatok energie, či slabosť. V prípade pocitu apatie či prázdnoty bude fyzické 

vyčerpanie predstavovať poruchy pamäte, sústredenosti a pod.  

Odcudzenie. Človek trpiaci syndrómom vyhorenia má ku svojej práci a ku svojmu okoliu 

odosobnený, takmer ľahostajný postoj. V minulosti prevládal názor, že vyhorenie postihuje 

najmä tzv. sociálne profesie, medzi ktoré bývajú často zaraďovaní aj učitelia, vychovávatelia, 

zdravotný personál, sociálni pracovníci, manažéri a pod., pretože predstavujú pre 

zamestnanca nadmernú emočnú záťaž. Dnes sa však ukazuje, že odcudzenie voči kolegom 

a nadriadeným môžu pociťovať zamestnanci  aj  v iných profesiách. Týmto spôsobom možno 

vysvetliť rôzne javy ako napr. nepriaznivá klíma školy, či vnútorná rezignácia a pasivita 

zamestnancov školy. Pod pojmom odcudzenie rozumieme postupnú stratu idealizmu, 

cieľavedomosti a záujmu. Počiatočné pracovné nadšenie pomaly slabne a na jeho miesto 

nastupuje cynizmus. Pre riaditeľa školy, ktorý sa ocitne v tejto situácii, predstavujú 

zamestnanci školy príťaž alebo ohrozenie, rovnako ako kontakt so žiakmi. Zvláštnym 

prejavom odcudzenia  môže byť pohŕdavé, sarkastické a agresívne správanie riaditeľa, ktorý 
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nemá chuť sa stretávať so svojimi kolegami. Jeho pracovné nasadenie, ktoré bolo pred tým 

snaživé sa výrazne znižuje. Dôvodom môže byť pocit sklamania a frustrácie, ale aj úplná 

vyčerpanosť.  

Chronická, dlhodobá záťaž sa negatívne prejavuje aj v súkromnej sfére. Riaditeľ si prenáša 

pracovné problémy do domáceho prostredia, čo negatívne ovplyvňuje vzťahy v rodine 

a medzi priateľmi. Prejavuje sa to väčšou podráždenosťou, ale aj apatiou. V extrémnych 

prípadoch dochádza k pretrhaniu všetkých sociálnych väzieb a k dobrovoľnej izolácii (napr. 

keď sa ohlásia priatelia, dotyčný nejaví záujem o spoločné stretnutie). 

Medzi prejavy odcudzenia pri burnout syndróme patria:negatívny postoj k sebe 

samému;negatívny postoj k životu;negatívny postoj k práci;negatívny vzťah k ľuďom;strata 

schopnosti nadviazať a udržať spoločenské vzťahy;strata sebaúcty;pocit vlastnej 

neschopnosti;pocit menejcennosti  a pod. 

Pokles výkonnosti. Nízka efektivita spočíva v tom, že riaditeľ stratil dôveru vo vlastné 

schopnosti a z profesionálneho hľadiska sa považuje za neschopného. Ide síce iba o jeho 

subjektívne hodnotenie, ale k určitému oslabenie jeho výkonu naozaj dochádza. 

K uskutočneniu určitého úkonu, ktorý mu v minulosti nerobil žiadny problém, teraz potrebuje 

omnoho viac času a energie. Postupne sa aj predlžuje doba potrebná k nevyhnutnej 

regenerácii organizmu. V praxi to môže znamenať aj to, že dovolenka alebo predĺžený víkend 

nepostačujú na načerpanie síl do ďalšej práce. 

Zníženie produktivity je teda tretím dôležitým príznakom syndrómu vyhorenia, ktorý sa môže 

v práci riaditeľa školy prejaviťnespokojnosťou s vlastným výkonom;nižšou produktivitou 

práce;vyššou spotrebou času a energie;stratou nadšenia;nerozhodnosťou;stratou 

motivácie;pocitom zlyhania a pod. 

Z uskutočnených výskumov zameraných na zisťovanie výskytu syndrómu vyhorenia 

v učiteľskej populácii v Českej republike Eger – Čermák (2000) zistili, že zo  skúmaného  

súboru 140 učiteľov je potrebné venovať pozornosť najmä ženám starším ak 35 rokov a že 

najohrozenejšia je citová oblasť. Podobné výsledky zaznamenala aj Zelinová (1998) 

v Slovenskej republike. 

 

Možné alternatívy predchádzania vzniku syndrómu vyhorenia 

Problematikou predchádzania syndrómu vyhorenia sa zaoberalo a zaoberá mnoho autorov 

napríklad A. Kallwass, W. Schmidbauer, J. Melgos, J. Černý, R. de Charms, M. D. Rush, A. 

Spirit, L. Vaska, K. Čavojská a ďalší. Vo svojich prácach uvádzajú stratégie prevencie 

a zvládania záťažových situácií, ktorých cieľom je odstrániť spomínaný nežiaduci stav. 

V tejto súvislosti je potrebné opäť zdôrazniť, že riaditeľ školy vykonáva súčasne aj učiteľské 

povolanie. Ide teda o enormnú záťaž, ktorú nie je jednoduché zvládnuť. Odborníci konštatujú, 

že uvedený problém je možné riešiť mimovoľne a programovo. 

Spôsobom prevencie sa venovali W. Keller (1963) a G. Henning – G. Pelz (2008), ktorí 

vytvorili niekoľko odporúčaní eliminujúcich syndróm burnout. V aplikácii na školskú 

riadiacu prax ich uvádzame nasledovne: 

- Znížiť príliš vysoké očakávania voči sebe, žiakom, kolegom, pretože tie vedú k následnej 

frustrácii. 
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- Neprepadnúť syndrómu „pomocníka“. Človek má poznať hranice svojich síl, nikto nie je 

všemohúci a zodpovedný za všetkých a všetko. 

- Naučiť sa asertívne správať – vedieť si presadiť svoj oprávnený názor a v odôvodnených 

prípadoch byť schopný povedať „nie“. Vyjadrovať otvorene svoje pocity, nezasiahnuť 

však pri tom necitlivo inú osobu. 

- Stanoviť si pracovné aj súkromné priority, sústrediť sa na podstatné činnosti. Neplytvať 

svojou energiou na nepodstatné aktivity. 

- Hľadať sociálnu oporu. Nájsť si dôverníka, ktorému môžeme otvorene hovoriť o svojich 

pocitoch. Nájsť si okruh ľudí, ktorých budete môcť v prípade potreby požiadať o pomoc. 

- Vyhýbať sa negatívnemu mysleniu – sebaľútosť je začiatok konca. 

- Poznávať seba samého – venovať sa sebareflexii. 

- Dodržiavať psychohygienické zásady, dopĺňať energiu, relaxovať. 

- Snažiť sa byť otvorený k novým skúsenostiam, tvorivo pristupovať k práci. 

- Naučiť sa adekvátne riešiť záťažové situácie. 

Z veľkého množstva techník ako zvládnuť tento problém, vyberáme vovzťahu k učiteľskej 

profesii tieto: pravidelný pohyb a zdravé stravovanie; zmysluplnosť žitia,pozitívne myslenie; 

plánovanie dňa,vhodná organizácia pracovného času (Pisoňová, 2008, 2009, 2012, 2014), t. j. 

pracovných porád, uskutočňovanie dennej bilancie, dostatočný odpočinok a spánok, 

dekompresia (uvoľnenie napätiavo chvíľach voľna), budovanie vzťahov, sociálna 

opora,využívanie dovoleniek. 

K novšímstratégiám sa v publikáciách priraďuje napríklad rozvoj komunikačných, 

organizačnýcha didaktických zručností, asertivita, spätná väzba (premýšľanie o sebe samom, 

schopnosť sebahodnotenia), supervízia, zvyšovanie pracovnej kvalifikácie, duchovná cesta 

(viera) a ďalšie. To veľmi úzko súvisí aj s potrebou  zvyšovania  kľúčových kompetencií 

každého človeka, pretože ich nadobúdanie je celoživotný proces, ktorý udržovaný dynamikou 

nového učenia a preučovania. Prispieva k rozvoju schopností zvládať rôzne situácie 

primerane (Pavelová, Tomka, 2010). 

Na základe uvedeného je len veľmi ťažko určiť, ktorá stratégia je tou najvhodnejšou 

a najúčinnejšou. Zamožnú cestu predchádzať profesionálnej únave považujeme napríklad 

celoživotné vzdelávanie, na čo nadväzuje aj nasledovné vyjadrenie: „Z výskumov vyplýva, že 

učitelia, ktorí permanentne študujú, zúčastňujú sa vzdelávacích a výcvikových aktivít, výrazne 

zriedkavejšie podliehajú javu profesijného vyhorenia. Tí, čo na sebe pracujú získavajú mnoho 

podnetov a inšpirácií, ktoré im nedovolia podľahnúť profesijnej depresii. Hoci na probléme 

vyhorenia sa zúčastňuje mnoho ďalších faktorov súvisiacich s osobným životom, jeho 

podstata spočíva v udržiavaní a revitalizácii zmyslu života a pracovného 

naplnenia.“(Kasáčová, 2004, s. 55) 
 

V súvislosti  s prevenciou syndrómu vyhorenia odporúčajú (Knoblauch - Wöltje, 2006, s. 38) 

na zlepšenie kvality života zaradiť do svojho života využívanie nasledovných troch 

odporúčaní: 

1. 15 minút pre väčšiu kvalitu života 

Ak často pociťujete zhon, mali by ste každý deň venovať 15 minút tichu alebo meditácii, čím 

si „prečistíte hlavu“, odstránite nahromadený balast a získate iný, optimistickejší pohľad na 

svet.  
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2. „Nabrúste si pílu“ 

Aby ste sa vyhli dlhodobému vyhoreniu, odporúčame vám pravidelnú činnosť, ktorú 

nazývame „brúsenie píly“. Názov pochádza z vtipu o drevorubačovi, ktorý hodiny bez 

prestávky pílil stromy. Jeden podnikový poradca sa hodinu naňho pozerá a hovorí: „Prepáčte, 

nešlo by vám to rýchlejšie, keby ste sa na chvíľku zastavili, niečo si vypili a potom si nabrúsili 

pílu, ktorá sa medzitým otupila?"Drevorubač odpovedá:„To nejde. Nemám čas na také 

hračičky, už teraz meškám." 

Anekdota odráža jeden fenomén, s ktorým sa často stretávame v profesijnom živote. 

Fenomén, ktorý má veľa spoločného s efektivitou, resp. neefektivitou využívania času 

(Pisoňová, 2012, 2014). Je preto veľmi dôležité plánovať svoj  čas aj „na brúsenie píly“. Je 

potrebné priebežne čerpať energiu a šetrne nasadzovať svoje sily. Pravidelný pohyb a ľahký 

vytrvalostný šport praktizovaný najlepšie trikrát týždenne s dĺžkou 30 min. prospeje nielen 

fyzickému zdraviu, ale najmä psychike človeka. 

Okrem pokoja a športu (pokiaľ má práca statický charakter),je potrebné si dopriať aj 

kompenzujúce aktivity. Vhodný je aj tzv. „mozgový jogging"pomocou hlavolamu.  

3. Doprajte si pokojný deň 

„Normálne pracujem 18 hodín denne, v nedeľu len 6 hodín." Tak odpovedal jeden podnikateľ 

na otázku, ako trávi nedeľu.  

Mnoho ľudí považuje nedeľu alebo sviatky za nudné, fádne a deprimujúce. Nedeľa je ale 

príležitosť k tomu, aby sme si skutočne oddýchli a získali odstup. Vonkajší pokoj v tento deň 

stále ešte garantuje štát. Za vnútorný pokoj sme zodpovední sami. Nemá ísť o neustávajúcu 

pílu ale o skutočnú kompenzáciu - či už osamote, s priateľmi alebo s rodinou. 

V závere tejto časti uvádzame niekoľko konkrétnych činností, ktoré korešpondujú s vyššie 

uvedenými odporúčaniami (Bedrnová, 2009, s. 245 – 246). 

Aktívne udržiavanie pozitívnych emócií – dbať na to, aby v dennej či týždennej bilancii 

prevládali pozitívne emócie a zážitky nad negatívnymi. 

Vyhľadávanie príjemných zážitkov – starať  sa o telo a psychiku aj prostredníctvom masáží, 

aromaterapie, terapie svetlom, farbami a pod. 

„Pestovať“ humor – posilňuje imunitný systém, napomáha k fyzickej, psychickej a sociálnej 

kondícii. 

Naučiť sa tešiť aj z maličkostí -  pripravovať si príjemné udalosti a zážitky. 

Pripomínať si, že všetko je na niečo dobré – hľadať pozitívne stránky aj na menej pozitívnych 

udalostiach. 

Naučiť sa včas „prepínať“ – na príjemné spomienky. 

Zvážiť nároky na seba a stanovené ciele – ak  sú v porovnaní s možnosťami prehnané, znížiť 

ich na zodpovedajúcu úroveň. 

Zabezpečovať prijateľný štandard – nesnažiť  sa byť vždy za všetkých okolností perfektný. 

Delegovať právomoci a zodpovednosť na svojich spolupracovníkov – tým si riaditeľ školy 

vytvára priestor na tvorbu a realizáciu koncepčných, strategických zámerov a na relaxáciu. 

Hľadať zmysel života aj v iných ako pracovných oblastiach – s cieľom odpútať sa od pracovných 

povinností a poznávať aj iné rozmery a možnosti „cítiť sa dobre“. 

Udržať si profesionalitu – ku ktorej patrí aj potrebný odstup od ľudí a posudzovanie vecí „z 

nadhľadu“. 
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Oddeľovať prácu od súkromia – chrániť si súkromie určením jasných, transparentných 

pravidiel (vypínať doma mobil a pod.). 

Kvalitne a pravidelne sa stravovať, dodržiavať pitný a spánkový režim – dbať na príjem 

dostatočného množstva ovocia a zeleniny, vždy si nájsť čas na jedlo, jesť v tichom 

a pokojnom prostredí, zabezpečiť spánok v tichu a tme a pod. 

Predchádzanie syndrómu vyhorenia je účinnejšie, keď je spoločným dielom zamestnanca 

školy a školy, v ktorej pracuje. V tejto súvislosti uvádzame tabuľku 1 Ako predchádzať 

vyhoreniu. 

 

Tabuľka 1 Ako predchádzať vyhoreniu 

Čo môže urobiť zamestnanec? Čo môže urobiť organizácia [škola]? 

 Dodržiavať zásady zdravého 

životného štýlu (odpočinok, spánok, 

aktívny pohyb) 

 Nepodceňovať zásady psychohygieny 

 Stretávať sa (v súkromí) s ľuďmi 

z inej profesie 

 Nemyslieť doma na prácu, nehovoriť 

o nej 

 Starostlivo plánovať oddych 

a dovolenku 

 Vyhýbať sa dlhodobej rutine 

 Zlepšovať svoje komunikačné 

schopnosti, zvládať riešenia 

konfliktov 

 Ventilovať svoje emócie 

 Venovať  sa záľubám, ktoré prinášajú 

radosť a potešenie 

 Neustále sa vzdelávať 

 Určiť jasné vnútroškolské pravidlá 

 Definovať pracovné ciele a plány 

 Informovať spolupracovníkov 

o spoločnom úsilí v práci 

 Umožniť a zabezpečiť neustále 

vzdelávanie zamestnancov 

 Morálne, eticky i materiálne 

ohodnocovať ľudí 

 Stanoviť podmienky odmeňovania 

a sankcionovania 

 Sledovať čerpanie dovolenky a času 

na regeneráciu 

 Reagovať na príznaky vyhorenia 

 Zaujímať sa o osobné problémy 

zamestnancov školy a poskytovať im 

pomoc 

 

                                                                                            Zdroj: DUDINSKÁ, E. a kol. 2011.  
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Abstrakt 

Príspevok pojednáva o implementácii 

doterajších vedeckých výskumov a zistení 

do riešenia problematiky zvládania 

a eliminácie stresu. Sústreďuje sa na 

základný koncept zvládania stresu 

riaditeľom školy, ktorý býva veľmi často 

konfrontovaný s uvedenou skutočnosťou. 

Záver príspevku obsahuje praktické rady 

a odporúčania na riešenie tohto aktuálneho 

problému. 
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Abstract 

The paper deals with the implementation 

of the existing scientific research and 

findings into solutions to coping and 

elimination of stress. It focuses on the 

basic concept of stress management by the 

school directors who are often confronted 

with this issue. The conclusion of the 

article contains practical advice and 

recommendations for the solution of this 

current problem. 
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Základný koncept zvládania stresu riaditeľom školy 

„Donedávna ešte panoval názor, že manažérom sa človek narodí, že isté manažérske črty má 

človek jednoducho v sebe a potrebuje ich len praxou rozvíjať. Od konca päťdesiatych rokov 

sa však začína pod vplyvom psychológie formovať názor, že aj tieto zručnosti možno 

tréningom a učením rozvíjať.“ (Mydlíková, 2003, s. 73). V tejto  súvislosti uvádzame, že 

jednou z podmienok úspešnej manažérskej práce, je okrem iného aj  efektívne zvládanie 

stresu. 

Pojem stres vyjadruje prípad mimoriadne silnej a životne významnej frustrácie, ale upresnenie 

jeho významu nie je jednotné. Čoraz častejšie ho zažívajú riaditelia škôl v súvislosti 

s pribúdajúcimi úlohami a stále sa zvyšujúcimi nárokmi na ich prácu. 

„Stres sa v psychologickej literatúre charakterizuje ako náročná záťažová situácia, ktorá od 

človeka vyžaduje mimoriadnu aktivizáciu jeho autoregulačného systému. Ide v ňom 

o fyzikálny, psychologický tlak, silné tlakové pôsobenie na organizmus, pod vplyvom ktorého 

sa mení nielen psychický, ale aj fyziologický stav človeka, pričom nedochádza k organickému 

poškodeniu orgánov a buniek (aspoň do súčasnosti veda takéto zmeny na organizme 

nezaznamenala). V dôsledku stresu však môže zlyhať srdečná činnosť, dôjsť k strate vedomia 

a pod., o čom pojednávajú už viaceré výskumy.“ (Szarková, 1996, s. 83). 

Riaditeľ školy býva pomerne často riešiteľom konfliktov, resp. ich  súčasťou. Podľa 

Trojanovej (in Pisoňová a kol., 2014) záleží na tom, či riaditeľ školy chápe konflikt ako príťaž 

a ohrozenie vedúce k stresu, alebo ako výzvu a príležitosť skvalitniť  svoju prácu. Aj táto 

skutočnosť totiž súvisí  so vznikom stresu. 

 

Vedecké prístupy v procese efektívneho zvládania stresu 

Dôležitou zložkou psychologického poňatia stresu je koncept jeho zvládnutia. (Burchfieldová, 

1985 in Nakonečný, 1996, s. 137) vytvorila teóriu, podstatou ktorej je „kognitívno - afektívne 

manažovanie stresu“. Zvládanie stresu spracúvaním a vyrovnávaním sa s podnetmi 

(stresormi) v súlade so stavom zdravia predstavuje tzv. coping behavior (KOUPING). Ide 

teda o schopnosť človeka adekvátne spracovať vzniknutú stresovú  situáciu. Znamená to, že 

riešenie stresovej situácie je v rukách toho, koho sa týka,  ide teda predovšetkým o vlastnú 

voľbu riešeného problému.V tejto súvislosti upozorňujú Pavelová, Tomka (2010) na potrebu 

celoživotného  zvyšovania  kľúčových kompetencií každého človeka, ktorých rozvoj  by 

mohol prispieť aj k zvládaniu stresu. V nadväznosti na uvedené tvrdenie je podľa 

Miklošíkovej (2012) súčasťou zvládania stresu schopnosť sebareflexie. Bez podrobnej 

analýzy náročnej udalosti totiž nie je úplné zvládnutie stresu možné. 

Efektívne a účinné zvládanie stresu v súčasnosti už nie je možné bez komplexného  

a premysleného postupu, v rámci ktorého majú svoje miesto aktívne techniky a metódy. 

Antistresové programy väčšinou vychádzajú z klasického chápania zvládnutia stresu  

(copingu) čo predstavuje primárne zhodnotenie situácie – stanovenie miery ohrozenia; 

sekundárne zhodnotenie situácie – voľba stratégie a zhodnotenie zvolenej stratégie. Szarková 

(1996, s. 87).  

Ďalší autor (Schwarzer, 1993, s. 140) tvrdí, že dôležitými faktormi zvládania stresu sú tvrdosť 

a otužilosť. Vzťah k svetu podľa Schwarzera predstavujú tri dimenzie: angažovanosť, 

kontrola a vyzývavosť (challenge). Osoby s týmto postojom sú stresom menej zraniteľné, čo 
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zvýhodňuje ich odpor voči stresu. Ide o mobilizáciu síl a ich nasadenie proti záťažovým 

situáciám. 

Dôležitú rolu v zvládaní stresu zohráva sociálny kontext stresovej situácie a sociálne zázemie 

stresovanej osoby.Ľudia, ktorí sa môžu spoľahnúť na pomoc svojho okolia, sú voči stresovým 

situáciám odolnejší. Schwarzer (1993, s. 140) tvrdí nasledovné:„Zvládnutie stresu spočíva 

v spracovaní informácií a v inštrumentálnej akcii, teda v myslení a konaní“. 

Z uvedeného vyplýva, že stres je výsledkom vlastného prežívania, vlastných myšlienok 

a reakcií, teda je predovšetkým „vlastnou voľbou“. 

Ako sme už poznamenali, stres vzniká nielen v dôsledku neprimerane veľkého množstva 

práce, ale aj vplyvom opačného extrému, ktorým je jej nedostatok. Aj keď sa táto skutočnosť 

javí ako málo pravdepodobná, opak je pravdou. Často sa tento stav spája s pocitom 

neužitočnosti a nepotrebnosti, keď sa napr. riaditeľ cíti byť nedocenený. Richards  (2006, s. 

42) odporúča v tomto prípade nasledovné: 

Hľadať spôsob, ako byť užitočný/á a nečakať na ponuky zvonka. 

Môže sa to týkať mimoškolských aktivít napr. organizovania olympiád a ďalších aktivít 

poradných orgánov riaditeľa školy, účasti  na vzdelávacích programoch celoživotného 

vzdelávania a pod. 

Určiť ciele, úlohy a termíny, ktoré vedú k  neustálej aktivite. 

 V tomto prípade je dôležité podotknúť, že po každom dosiahnutom cieli či splnenej úlohe by 

mala nasledovať odmena v akejkoľvek podobe. Ide o veľmi dôležitý motivačný efekt, ktorý 

sa v praxi často podceňuje. 

V rozhovore s ostanými kolegami hľadať potrebnú inšpiráciu k rozšíreniu svojej 

pôsobnosti. 

Neformálny rozhovor môže veľmi často viesť k zaujímavým zisteniam. Tie môže mať 

v budúcnosti určujúci charakter pre vlastnú sebarealizáciu. Často poskytuje iný pohľad na 

seba samého a život okolo seba. 

Prečítať si znovu popis svojej pracovnej náplne. 

Zdá sa, že táto rada je dosť absurdná, pretože znalosť popisu vlastnej  pracovnej činnosti by 

mala byť pre každého zamestnanca školy samozrejmosťou. V tomto prípade by teda mohlo 

ísť o porovnanie, či ide o deklarovanú pracovnú náplň, alebo je potrebné zintenzívniť svoj 

pracovný výkon. 

V súčasnej dobe je často pertraktovaným pojmom optimalizácia, či racionalizácia  

pracovných miest. Vo väčšine ľudí to vzbudzuje obavy o stratu svojej práce a s tým spojené 

negatívne prežívanie. V takomto prípade zamestnanec prechádza nasledovnými etapami 

spracovania nepríjemnej informácie: 

Vzatie na vedomie: „Zasiahne ma to nejako?“  

Šok: „Čo sa to chystajú urobiť?“  „Nemôžem tomu veriť!“ 

Nesúhlas: „Toto nemôže fungovať!“  „Zíde z toho.“ 

Znechutenie: „Keby sme nemali také vedenie...“ 

Pochopenie: „Ak ide o toto, potom ...“ 

Prijatie: „Kto chce s vlkmi byť, musí s nimi vyť.“ 

Prispôsobenie sa: „Mohlo by to byť horšie. Takto aspoň...“ 

Začlenenie: „Zmena sa stáva normou. Už nie je na čo reagovať.“ A pod.  
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Devätoro prvej pomoci v strese 

Uvedenou problematikou sa intenzívne zaoberá súčasná moderná medicína, pri čom nemožno 

opomenúť aj skúsenosti a ľudovú múdrosť, ktoré vyústili do množstva návodov a odporúčaní. 

V tejto časti príspevku budeme vychádzať z poznania O. Gregora (1988), ktorý vypracoval 

tzv. Devätoro prvej pomoci v strese. Uvedené odporúčania budeme aplikovať na školskú 

riadiacu prax. 

 

Protistresové dýchanie 

Prvým prejavom stresovej záťaže je nepravidelnosť v dýchaní. Ide o zrýchlenie, alebo 

spomalenie frekvencie dychovej aktivity, ktorá môže viesť až k zastaveniu dýchania. 

Účinnosť zbraňou proti tomuto negatívnemu vplyvu je zameranie pozornosti na svoj dych 

v snahe spomaliť nádych (najlepšie nosom) tak, aby bol čo najhlbší a čo najviac predĺžiť 

výdych. Ak bude riaditeľ školy túto techniku praktizovať s vedomím, že pri každom výdychu 

odchádza z človeka negatívna energia, určite nastúpi stav upokojenia. Dych je totiž akýmsi 

spojovacím článkom medzi psychikou a telom. 

Je vhodné, ak si riaditeľ školy osvojí postup regulovaného dýchania ešte pre nástupom stresu. 

K tomu je možné použiť nasledovné odporúčania: 

- cvičte sami bez prítomnosti iných ľudí; 

- pohodlne sa posaďte, ruky položte na stehná, zavrite oči a sústreďte sa iba na dýchanie; 

- nechajte svoje telo pomaly a rytmicky dýchať najlepšie nosom; 

- potom skúste pozvoľna predĺžiť nádych a výdych a zotrvať v tomto tempe niekoľko 

minút; 

- uvedomte si, že predĺženie výdychu vám prinesie upokojenie, relaxáciu a poznanie, že 

koncentrácia na dych má upokojujúci, regeneračný a vitalizačný účinok. 
 

Chvíľková telesná relaxácia 

Okrem zmeny rytmu dychu býva častým sprievodným znakom stresu zvýšené napätie 

svalstva celého tela, najmä svalstva tváre. Ak riaditeľ školy dokáže ovládnuť tento svalový 

tonus, pozitívne tým ovplyvní aj  svoju psychiku. Z uvedeného dôvodu odporúčame v strese 

nasledovné: uvoľniť ústa a ústne kútiky; navlhčiť si jazykom pery; nechať jazyk voľne ležať 

v ústach; uvoľniť tvárové svalstvo najmä okolo očí a pridať k uvedeným odporúčaniam 

protistresové dýchanie. 

Uvedené cvičenie vychádza z poznania, že ľudia, ale aj živočíchy majú v sebe zakódované 

dve základné reakcie na stres: útok (agresiu) a únik (útek). Obidve sú podmienené zvýšenou 

telesnou aktivitou, ktorá je regulovaná tzv. sympatickým vegetatívnym nervstvom. Relaxácia 

naopak aktivizuje tzv. parasympatikus, ktorý vyvoláva a reguluje celkové upokojenie. To má 

za následok spomalenie látkovej výmeny (metabolizmus), upokojenie tepu a dychu a zníženie 

mozgovej aktivity, čiže odbúranie stresu a jeho negatívnych psychosomatických účinkov. 
 

Koncentrácia na „kredenc“ 

„Kredenc“ v tomto prípade symbolizuje akýkoľvek emocionálne neutrálny, celkom 

ľahostajný predmet. Efekt koncentrácie na „kredenc“ je podmienený tým, že človek obvykle 

nie je schopný koncentrovať svoju pozornosť na dve či viac skutočností, ale iba na jednu. 
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Ak sa teda riaditeľ v akútnej stresovej situácii zameria na nejaký emocionálne indiferentný 

predmet, zníži tým svoje psychické napätie. 

 

Odísť a zostať chvíľu sám/sama 

Najčastejšou príčinou stresu bývajú iní ľudia. V prípade riaditeľov škôl to môžu byť 

zamestnanci, čo zákonní zástupcovia žiakov, ale aj oni samotní. Stres môže spôsobiť konanie 

človeka, jeho názory, postoje, ale aj spôsob obliekania. Ak to situácia dovoľuje je prospešné 

odísť z miestnosti niekam, kde môže byť riaditeľ sám. To ale samo o sebe nestačí. V samote 

je potrebné uplatniť techniku koncentrácie na „kredenc“. 
 

Zmena činnosti 

Podstata tejto techniky spočíva v dvoch skutočnostiach. Jednou z nich je podobne ako pri 

koncentrácii na „kredenc“ odvedenie pozornosti od zdroja záťaže na novú činnosť. Ideálnou 

je v tomto prípade fyzická záťaž, ktorá ale nemá charakter zautomatizovaných úkonov. 

Druhou významnou skutočnosťou je samotný pohyb, resp. telesná aktivita. Gregor tvrdí, že 

v tomto prípade ide o prirodzenú formu odbúravania bojových hormónov – adrenalínu 

a noradrenalínu, ktoré sa začali vylučovať z nadobličiek už od začiatku stresovej záťaže. 

Tento proces môže vyvolať u riaditeľa školy agresívne alebo únikové reakcie, ktoré v očiach 

ostatným zamestnancov školy vyvolávajú pochybnosti o jeho profesionalite. 
 

Počúvanie relaxačnej hudby 

„Hudbu možno považovať za špecifickú, koncentrovanú formu vyjadrenia emócií a citov“ 

(Bedrnová a kol., 2009, s. 256). V súčasnosti  existuje mnoho nahrávok relaxačnej hudby 

komponovanej so zámerom dosiahnuť upokojujúce účinky na psychiku ľudí obzvlášť  

v stresových situáciách. 
 

Rozhovor „s niekým tretím“ 

Výraz „s niekým tretím“ predstavuje osobu, ktorá nie je do stresového prežívania riaditeľa 

zainteresovaná. To znamená, že nie je ani pôvodcom ani spúšťačom negatívneho prežívania. 

Toto kritérium zadefinoval Gregor na základe tvrdenia E. Berne, ktorý v roku 1992 povedal: 

„Keď nás nikto nehladí, začne nám vysychať miecha.“ 

Znamená to, že v situácii, ktorá je pre človeka stresujúca, môže aj úplne neznáma osoba 

eliminovať uvedené prežívanie navodením pozitívneho medziľudského kontaktu, aj keď si to 

často ani neuvedomuje. 
 

Počítanie  

Podstata tejto techniky spočíva v odvedení pozornosti k síce jednoduchej, ale racionálnej 

činnosti, ktorá nesúvisí  s emóciami. Riaditeľ školy môže k tomu použiť momentálne 

dostupnú techniku, či už kalkulačku, počítač a pod. 
 

Telesné cvičenia 

Cieľom tejto činnosti je odbúravanie stresu spôsobeného nahromadených nežiaducich látok 

v organizme. Ako tvrdí Eger, stresom nahromadená energia by mala mať možnosť byť 

spotrebovaná prirodzenou cestou. (Eger, 1997, s. 9). Okrem toho podporuje tvorbu endorfínu 

– hormónu, ktorý má euforizačný efekt. Podmienkou dosiahnutia tohto účinku je však mať 

chuť do cvičenia. 
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Pri pohybových aktivitách je potrebné myslieť na dodržiavanie nasledovných pravidiel 

(Richards, 2006, s. 60): cvičiť veľa je rovnako zlé ako cvičiť málo; je potrebné sa postupne 

prepracovať k cvičeniu aspoň každý druhý deň; cvičenie by malo trvať 20-30 minút a jeho 

náročnosť sa musí zvyšovať iba pomaly. 

Výber športovej aktivity by mal byť podmienený: záujmom - nezáleží na druhu športovej 

aktivity; postupným zvyšovaním tepovej frekvencie; elimináciou monotónnosti – striedanie 

jednotlivých športových aktivít; elimináciou súťaživých prvkov; uprednostňovaním takých 

aktivít, ktoré podporujú fyzickú záťaž - nejazdiť v práci výťahom, ale chodiť pešo; cez 

obedňajšiu prestávku sa prechádzať okolo budovy, jazdiť do práce na bicykli; cestou domov 

z práce vystúpiť z autobusu o niečo skôr a posledných 15 minút dôjsť domov pešo a pod. 
 

Ďalšie odporúčania na elimináciu stresu 

„Ředitel školy je zahlcován množstvím formální práce a edukačnímu procesu a řízení kvality 

školy se věnuje přibližně pětinu svého pracovního času“ (Trojan, 2012). Z uvedeného  dôvodu 

by mal  riaditeľ školy rozhodovať o tom, ako si zorganizuje svoj čas (Pisoňová, 2012), pri 

čom v plnej miere znáša dôsledky svojich rozhodnutí napr. aj navodením alebo obmedzením 

stresu. Výhodou je, že svoje myšlienky a reakcie, ako aj spôsob práce je možné regulovať. 

Vyžaduje si to ale určitý čas, úsilie, dostatočné zručnosti a sebareflexiu.  

V tejto súvislosti odporúčame riaditeľom vyhnúť sa nasledovným riešeniam: 

 „Keď niekto potrebuje moju pomoc, vždy preruším svoju prácu.“ 

„Prijatú poštu si otváram príliš často počas dňa.“ 

„Určujem si nereálne termíny.“ 

„Venujem neprimerane veľké množstvo času nepodstatným maličkostiam.“ 

„Často sa pozerám na hodiny.“ 

„Neustále prepisujem zoznamy typu: čo mám urobiť.“ 

„Podceňujem čas potrebný na vykonanie náročnej úlohy.“ 

„Pracujem celý deň bez prestávok.“ 

„Uprednostňujem úlohy, ktoré ma obzvlášť zaujímajú.“ 

„Neskoro chodím na schôdzky.“ 

„Väčšinu pracovnej doby pretelefonujem.“ 

„Často sa mi stáva, že prídem neskoro do práce a na konci vyriešenia oneskorených úloh 

som úplne vyčerpaná/ý.“ 

V prípade častého preťažovania neúmerným množstvom práce odporúča Pisoňová (2012) 

hľadať skutočnú príčinu tohto stavu. Riešením môžu byť nasledovné odporúčania: 

- Do vlastného plánu hneď na začiatku zakomponovať obdobie, v ktorom býva viac práce 

(koniec prvého  a druhého polroku, realizácia dňa otvorených dverí a pod.). 

- Nebyť prehnaným perfekcionistom. 

- Začať delegovať úlohy svojim spolupracovníkom. 

- Pracovať efektívnejšie v zmysle „menej je niekedy viac“ (Paretovo pravidlo). 

- Striedať zaujímavejšie úlohy s tými, ktoré neprinášajú potešenie; dlhé s krátkymi; 

náročné s ľahkými a pod. 

- Rozhodovať sa ako prvý, neobmedzovať sa iba na konanie iných.  



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

71 
 

- Konfrontovať svoj štýl práce s nezainteresovaným človekom, ktorý používa inú 

„optiku“, nie je zaťažený predsudkami a preto sa na problém pozerá z iného zorného 

uhla. 

- Prestať riešiť problémy v hlave, ale začať konať a pod. 

 

Zoznam použitých bibliografických odkazov 
ADAIR, J. 2005. Jak řídit druhé i sám seba. Brno : Computer Press, 2005 

ARMSTRONG, M. – STEPHENS, T. 2008.  Management a leadership. Praha : Grada Publishing, 

2008. ISBN 978-80-247-2177-4  

BEDRNOVÁ, E. a kol. 2009. Management osobního rozvoje. Praha : Management press, 2009. ISBN 

978-80-7261-198-0 

BURCHFIELDOVÁ, 1985. In NAKONEČNÝ, M. 1996. Motivace lidského chování. Praha : 

ACADEMIA, 1996, s. 137. ISBN 80-200-0592-7 

CIMBÁNÍKOVÁ, L. 2009. Manažerské dovednosti I. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 

2009. ISBN 978-80-244-2281-7 

EGER, L. 1997. Stres, prevence a management stresu. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. ISBN 

80-7082-366-6   

GEESING, H. 1993. Trénink imunity: posilněte obranyschopnost svého organismu. Ostrava : Sfinga: 

S Aktuel, 1993 

GREGOR, O. 1988. Zdravě žít je kumšt. Praha : Olympia, 1988 in BEDRNOVÁ, E. a kol. 2009. 

Management osobního rozvoje. Praha : Management Press, 2009. S. 252 – 258. ISBN 978-80-

7261-198-0 

KŘIVOHLAVÝ, J. 1994. Jak zvládat stres. Praha : Grada Avicenum, 1994, s. 24 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2004. Pozitivní psychologie. Praha : Portál, 2004 

MIKLOŠÍKOVÁ, M. Sebereflexe jako jedna z pedagogických kompetencí středoškolského učitele 

technických předmětů. In Veteška, J. Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu. Praha: 

Univerzita J. A. Komenského, 2012, s. 107-120. ISBN 978-80-7452-022-8.  

MYDLÍKOVÁ, E. 2004. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : Občianske združenie Sociálna 

práca. ISBN 80-89185-04-5 

PISOŇOVÁ, M. 2012. Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská  a determinanty. Bratislava : 

Iura Edition, 2012. ISBN 978-80-8078-470-6 

PAVELOVÁ, Ľ., TOMKA, M. 2010.  Aké sú požiadavky na profesionálny profil absolventa 

študijného programu sociálna práca? 2010. In. Rizika sociální práce : sborník z konference VII. 

Hradecké dny sociální práce.  Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-

7435-086-3, 416-424 s. 

PISOŇOVÁ, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich 

pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 228 s. ISBN978-80-223-

3621-5 

PISOŇOVÁ, M. 2008. Leadership ako súčasť manažérskych funkcií. Teória a prax riadenia ziskových 

a neziskových organizácií. Nitra : UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-335-6 

PISOŇOVÁ, M. 2009. Teória a prax efektívneho sebariadenia. Tvorba osobných cieľov a organizácia 

času. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-469-8 

RICHARDS, M. 2006. Stres. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7369-082-8 

SCHWARZER, R. 1993. In NAKONEČNÝ, M. 1996. Motivace lidského chování. Praha : Academia, 

1996. ISBN 80-200-0592-7 

SZARKOVÁ, M. 1996. Manažérska psychológia. Bratislava : KARTPRINT, 1996. s. 83. ISBN 80-

88870-01-1 

TROJANOVÁ, I. in PISOŇOVÁ, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva 

a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 228 

s. ISBN978-80-223-3621-5 

TROJAN, V. 2014. Pedagogický proces a jeho  řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2014. OSBN 978-80-

7478-539-9 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

72 
 

PRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst

upyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvT

ERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiP

RÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístu

pyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTE

RAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapii 

PRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst

upyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvT

ERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYTERAPIIprístupyVterapiiPRÍ

STUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupy

VterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTER

APIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapii 

PRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst

upyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvT

ERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiP

RÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístu

pyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTE

RAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapii 

PRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst

upyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvT

ERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiP

RÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístu

pyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTE

RAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapii 

PRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst

upyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvT

ERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiP

RÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístu

pyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTE

RAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapii 

PRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst

upyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvT

ERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiP

RÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístu

pyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTE

RAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍ

STUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst 

PRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIpríst

upyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvT

ERAPIIprístupyVterapiiPRÍSTUPYvTERAPIIprístupyVterapiiP 

 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 

P
rí

st
u

p
y
 v

 t
er

a
p

ii
 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

73 
 

DIEŤA AKO PREDMET PARTNERSKÝCH SPOROV – VÝCHODISKÁ 
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Príspevok poukazuje na dôsledky 

konfliktov partnerov na vývin dieťaťa. 

Autorka vychádza zo svojej terapeutickej 

praxe a navrhuje možné podporné stratégie 

v párovej a rodinnej terapii. 
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Dnešná doba prináša so sebou mnohé výzvy v súkromnom živote jednotlivcov i  rodín. 

Množstvo zmien a rýchlosť, akou život mení svoju podobu, dáva „zabrať“ aj tým, ktorí sú 

hodne silní, zrelí a flexibilní. V typickom  dvojkariérovom manželstve či  partnerstve 

s egalitárnym  rozložením moci sa niekedy ťažko hľadajú konštruktívne riešenia, čo je na 

škodu veci. Stabilita rodín dostáva vážne trhliny. Nielen u mužov, ale aj u žien prevláda 

vnútorné nastavenie na boj, na riešenie sporov metódou „víťaz- porazený“, čo je len 

odrazom spoločnosťou podporovaného súperenia o to, kto bude mať viac a kto menej 

v materiálnej,  intelektuálnej, i akejkoľvek inej podobe. O dlhodobej kríze v manželstve všetci 

dobre vieme, rozvodovosťje alarmujúca. Štatistický úrad  SR (kol. aut., 2014, s.19) uvádza, že 

ročne sa u nás rozvádza okolo 11 tisíc manželstiev. Index rozvodovosti, ktorý sleduje podiel 

rozvedených na 100 sobášov, sa dlhodobo pohybuje nad hranicou 40%.  

O nič lepšie však na tom nie sú ani tie páry, ktoré sa rozhodli ignorovať sobášny akt v nádeji, 

že si tým zabezpečia väčšiu vnútornú slobodu a teda aj menej konfliktov či trápenia. Z našich 

terapeutických skúseností môžeme potvrdiť, že niet rozdielu v rozsahu, príčinách 

a následkoch kríz, ktorými prechádzajú zosobášení partneri a partneri žijúci spolu bez sobáša. 

Pokiaľ spolu vychovávajú deti (jedno či vlastné alebo nevlastné), v kríze sa práve ony 

dostávajú do role „rukojemníkov“, bývajú citovo vydierané, alebo naopak samy sa naučia 

vydierať dospelých a získavať tým isté výhody.  

Ako uvádzame v jednej zo svojich publikácií (Prevendárová, 2014, s. 33), partnerská kríza a 

spôsoby jej zvládania či nezvládania sú mnohoraké, v tejto štúdii však chceme poukázať na 

jednu z častých ilúzií, vedúcu do slepej uličky.  Máme na mysli predstavu, že partnerskú krízu 

možno vyriešiť „obstaraním si“ dieťaťa v nádeji, že jeho príchod rodičov emocionálne 

podporí, neutralizuje konflikty a nasmeruje vzájomné správanie kooperatívnejším smerom. 

Žiaľ, vo väčšine prípadov je opak pravdou. Túžbu po dieťati nemajú v danej chvíli obaja 

rodičia rovnako silnú. Vždy je tu jeden z dvojice, ktorý dieťa viac či menej odmieta, 

prinajmenšom je jeho postoj k nemu zdržanlivý. Informáciu o gravidite vníma dotyčný 

s nepríjemným skrytým pocitom že „sa to nemalo stať“, prípadne otvorene obviňuje druhého 

z toho, že mu tým zničil osobné – napríklad kariérne, finančné, športové či cestovateľské 

plány.  

Znamená to, že už v prenatálnom období je takéto dieťa vystavené konfliktu rodičov. 

Výskumy v oblasti ontogenetického vývinu akcentujú dôležitosť  tohto obdobia a vnímavosť 

plodu na emocionálny stres rodičov. Langmeier, Krejčířová (2006) uvádzajú výsledky 

empirických štúdií dokazujúcich, že zmeny emocionálneho stavu matky vedú už v 30 týždni 

tehotenstva u dieťaťa ku zmene jeho tepu a spontánnych pohybov. Existuje tiež súvislosť 

medzi potratmi a vzťahom matky k plodu – nechcené deti bývajú v priemere častejšie 

potratené ako deti chcené. Vďaka interakcii matky a plodu sa teda už v prenatálnom období 

vytvára emocionálne puto, ktoré je neskôr po pôrode základom ich vzťahu. 

Samozrejme nielen v prenatálnom období, ale i prvé roky po narodení je dieťa veľmi 

vnímavé. Matějček (2003) potvrdzuje názory väčšiny psychológov, že kritickými, 

senzitívnymi vývinovými fázami prechádza dieťa hlavne počas prvých 3 troch až 6 rokov 

života. Vtedy potrebuje od rodičov veľa lásky, akceptácie, pozornosti, ale aj stanovenie hraníc 

a pravidiel, citovú a morálnu oporu. Nie všetci rodičia sú však schopní mu ju poskytnúť a tak 

neraz dieťa nadobúda  hlboký vnútorný pocit nechcenosti, opustenosti, či sebaobviňovania za 
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hádky rodičov. Vytvára si takzvaný negatívny program, ktorý nie je ničím iným než určitým 

presvedčením, dojmom, úsudkom – veľmi intenzívnym, trvalým, s tendenciou prenášať sa aj 

mimo dyádu rodič / dieťa do iných sociálne významných vzťahov.  

Partner, ktorý dieťa chcel a tešil sa na jeho príchod, je sklamaný postojom druhého. Často je 

nahnevaný a frustrovaný z toho, že „obstaraním dieťaťa“ sa nepodarilo zmierniť napätie alebo 

vyriešiť krízu, naopak, tá obvykle už postúpila do chronického štádia a narušila všetky oblasti 

spolužitia. Znefunkčnila sexuálny život partnerov, zasiahla finančnú oblasť i voľnočasové 

aktivity, ktoré sa stávajú predmetom boja alebo smerujú ku vzájomnému oddeleniu. Častou 

sférou bojov sa stáva práve oblasť výchovy, kedy sa rodičia nevedia zhodnúť na jednotných 

požiadavkách voči dieťaťu, neraz sa vzájomne obviňujú z podrývania autority, 

nezodpovednosti a neschopnosti prijať rodičovskú rolu. V tejto situácii  iba skutočne zrelí 

rodičia si dokážu uchovať povzbudzujúce postoje a správanie voči sebe navzájom i voči 

dieťaťu. Prijímať ho také, aké je, venovať pozornosť tomu, v čom je dobré, miesto 

zdôrazňovania nedostatkov, dôverovať jeho schopnostiam, aby si na základe toho mohlo 

vybudovať sebadôveru.  

Dohovor OSN o právach dieťaťa (Zb. zák.104/1991, čiastka 22) hovorí, že „záujem dieťaťa 

musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí“ (časť I, článok 

3) a taktiež, že „dieťa má byť chránené pred akýmkoľvek násilím, urážaním alebo 

zneužívaním“ (časť I, č. 19), kde samozrejme patrí aj zneužívanie dieťaťa ako rukojemníka 

v rodičovskom spore. Je isté, že tieto práva sú v prípade dieťaťa obstaraného za účelom 

zmiernenia sporov v partnerstve hrubo porušované, hoci rodičia si toho vo väčšine prípadov 

nie sú vedomí.  

Počas vyostreného konfliktu zostávajú emočné potreby dieťaťa a jeho rodičov nenaplnené – 

vtedy býva zvykom riešiť situáciu rozchodom alebo rozvodom. Ako je známe, „konflikt 

názorov, záujmov a potrieb“ je na prvom mieste v rebríčku dôvodov rozpadu rodín (kol. aut., 

2014). Kedže sa vo svojej terapeutickej praxi opakovane stretávame s prípadmi takýchto 

nešťastných rodičov a ich rovnako nešťastných detí, kladieme si otázku, ako im pomôcť? 

Ďalšia otázka je, kedy je už neskoro a pomoc nemožná? Na základe našich skúseností sa nedá 

pomôcť manželom/partnerom, z ktorých už minimálne jeden nadobudol vážny úmysel 

rozviesť sa, alebo rozísť. Jediné, čo sa vtedy dá „zachraňovať“, je spôsob, akým rozchod či 

rozvod prebehne – či kultivovane, bez ničivých dramatických scén, alebo menej kultivovane, 

neraz aj s asistenciou polície. 

V tomto príspevku sa chceme sústrediť na možnosti riešenia konfliktu prostredníctvom 

párovej terapie a spomenieme aj niektoré techniky, zamerané na prácu s deťmi a s celou 

rodinou. Pri párovej terapii považujeme za prvoradý cieľ  pomôcť manželom / partnerom 

odbremeniť ich od negatívych emócií, ktorými sú zahltení. Vymazať pocit sklamania, strachu, 

obviňovania a sebaobviňovania, túžbu správať sa nátlakovo, manipulovať s druhým, používať 

násilie, vyrovnať sa zo stratou ilúzie. Darí sa nám to najmä vďaka Terapii zameranej na 

emócie (EFT), vo svete známej od 80-tych rokov minulého storočia, hoci na Slovensku sa 

prvý tréning psychológov pod vedením jeho zakladateľa uskutočnil až koncom minulého 

roka, ako referujú Miller a Halamová (2014, s. 16). Americká psychologická asociácia 

považuje terapiu zameranú na emócie za empiricky podloženú terapiu, vhodnú pre riešenie 

párových problémov. „Je to experienciálna liečba, ktorá vychádza z terapie zameranej na 
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osobu pri vytváraní empatického terapeutického vzťahu a gestalt terapie, ktorá je aktívnejšia, 

zameraná na úlohu a vedená procesom. Okrem týchto dvoch hlavných východísk EFT 

integruje aj najnovšie poznatky teórie emócií, neurovedy s dialektickým konštruktivizmom 

a teóriou vzťahovej väzby“ (tamtiež, s. 16).  

Pokiaľ v terapii dosiahneme emocionálnu úľavu, je to prvý a najdôležitejší krok, smerujúci 

k zastaveniu krízy a náprave, obnove rodinných vzťahov. Ďalšie ciele, ktoré považujeme za 

dôležité v párovej a rodinnej terapii, smerujú ku podpore klientov, prestavbe ich postoja 

voči dieťaťu (deťom) a úprave nevhodných výchovných praktík, pokiaľ je to nutné. 

Dôležité je tiež uvedomenie si príčin, pre ktoré sa partneri nezhodli. Niekedy majú svoje 

korene hlboko v individuálnom nastavení, súvisiacom so zážitkami z detstva. (Napríklad ten, 

kto nepoznal lásku v detstve, má problém ju dávať aj prijímať. Kto zažíval v detstve len 

hrubosť a násilné riešenie sporov, prenáša si túto tendenciu aj do dospelého života). 

Z časového hľadiska môže proces terapie trvať niekoľko týždňov až mesiacov, v závislosti od 

zložitosti problému, frekvencie stretnutí a v neposlednom rade aj od motivácie 

zainteresovaných osôb. V priebehu poradenstva / terapie sa snažíme úplne vyvarovať 

akéhokoľvek moralizovania, hodnotenia, poučovania, sústreďujeme sa  najmä na vecný obsah 

povedaného a dávame pozor na to, aby obaja partneri mali rovnaký priestor  na vyjadrenie a 

rovnakú podporu. Pri konzultáciach s párom považujeme za  dôležité, no zároveň však 

náročné,  nenechať sa vtiahnuť do hry na dobrého a zlého, vinného a nevinného a odmietnuť 

„nálepky“, ktorými sa partneri vzájomne  častujú. 

Dôležitou témou, riešenou v párovej terapii, je téma odpustenia. Ako píšeme na inom mieste 

(Prevendárová, 2014), nejde o jednorázový akt, ale skôr dlhší proces, ktorým obaja z páru 

prechádzajú a ktorý zahŕňa nielen odpustenie druhému, ostatným ľuďom, ale aj odpustenie 

sebe, pretože neraz človek práve sám seba považuje za svojho najväčšieho nepriateľa. Je to 

emocionálne silný a náročný proces, inšpirovaný Bertom Hellingerom, tvorcom  originálnej 

psychoterapeutickej metódy nazvanej Rodinné konštelácie a Systemické konštelácie. Jeho 

výsledkom je obnovenie prúdenia lásky prostredníctvom tzv. „oslobodzujúcich viet“, ako 

napríklad: Milý môj, vzdávam ti svoju úctu... V mojom srdci máš miesto... Ďakujem ti, že som 

si ťa mohol zobrať za ženu... Vážim si ťa ako muža  a otca svojho dieťaťa...  Je mi ľúto, ako 

som sa k tebe správal, prosím odpusť mi... (Neuhauser, Hellinger, 2005, s. 337 - 345). 

Práca s rodičmi a dieťaťom (deťmi) smeruje k odstráneniu následkov výchovných chýb. 

Dieťa žijúce v prostredí plnom napätia a konfliktov býva frustrované nedostatkom lásky 

a pozornosti, predovšetkým zo strany toho rodiča, ktorý si jeho narodenie neprial. Taktiež 

máva neurčitý, podvedomý pocit viny za to, že jeho rodičia sa hádajú. Môže byť agresívne 

alebo nekľudné, môže sa uchylovať ku klamstvám, najmä v sebaobrane. V inom prípade 

môže byť takéto dieťa naopak poddajné, utlmené, alebo úzkostné. Neraz trpí aj 

psychosomatickými problémami, ako sú neurovegetatívne či tráviace poruchy. Niekdy zasa 

využíva súboje rodičov na to, aby z nich vyťažilo výhody pre seba.  

Hlavne v prvej fáze je práca s dieťaťom veľmi náročná, pretože v jeho psychike sa zapájajú 

obranné mechanizmy, a preto neraz predstiera, že mu na rodičovi nezáleží, resp. snaží sa 

preniesť svoje bolesné pocity do menej významnej oblasti (konflikt s kamarátom, učiteľom 

a pod.). V zhode s  autorkou Zakouřilovou (2014) konštatujeme, že aj keď máme k dispozícii 

rôzne metódy vedenia rozhovoru, treba priznať, že niekedy z dieťaťa závažný rodinný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_konstelace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Systemick%C3%A9_konstelace
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konflikt vôbec „nedostaneme“ a musíme sa spoliehať najmä na hrové, dramatoterapeutické 

a arteterapeutické postupy. Aby sa dieťa mohlo zveriť, potrebuje sa cítiť bezpečne – preto 

terapeut nesmie dopustiť, aby rodičia  dieťa  trestali alebo obrátili svoj hnev proti nemu za to, 

ako sa správa, alebo čo hovorí počas terapie. Do realizácie techník dieťa samozrejme 

nenútime, poskytujeme na ne potrebný čas a ich význam a výsledky príliš nepreceňujeme. 

Výber techník prispôsobujeme veku, schopnostiam, zručnostiam a aktuálnemu psychickému 

stavu dieťaťa. Pokiaľ je to len trochu možné, najmä u detí do 10 rokov, nechávame rodičov 

pozorovať dianie v  prítomnosti dieťaťa, alebo ich priamo zapájame do terapie.  

Za veľmi inšpirujúcu a praktickú považujeme v tejto súvislosti najnovšiu publikáciu 

Zakouřilovej (2014), venujúcu sa špeciálnym technikám sociálnej terapie rodín. Zo všeobecne 

známych postupov práce s deťmi používame mnohé, ktoré tu podrobne popisuje, napríklad 

techniku Začarovanej rodiny, Tri priania, Doplňovanie viet a iné, ktoré pomáhajú dieťaťu 

k sebavyjadreniu, odkrývajú jeho pocity, túžby a priania v súvislosti s rodinou. Pozitívne 

skúsenosti máme s výtvarnou technikou Stena, ktorá symbolizuje prekážku a naznačuje 

spôsob, akým sa dieťa vyrovnáva s aktuálnymi ťažkosťami. Pri spoločnej činnosti rodičov 

s deťmi kladieme dôraz na humor, hravosť, tvorivosť, podnecujeme prejavy náklonnosti, 

lásky bez podmienok,  bez kritiky a posudzovania. Podporujeme pozitívne prežívanie 

cvičeniami, zameranými na prítomnosť, minulosť a budúcnosť. Zisťujeme napríklad, aké „Tri 

dobré veci“ dieťa alebo partner včera urobili, navrhneme členom rodiny výmenu 

symbolických (napr. kreslených) darčekov alebo diskutujeme o téme „Najlepšia budúcnosť“, 

ktorú deti i dospelí môžu stvárniť aj neverbálnym spôsobom. Cieľom je poskytnúť pomoc 

celej rodine – matke, otcovi aj deťom. Poskytnúť najmä bezpečie – nehodnotiacu, láskyplnú 

atmosféru, v ktorej sa všetci prítomní členovia rodiny môžu prejaviť bez obáv, obrán 

a uvedomiť si silu vzájomnej spolupatričnosti. Snažíme sa rodičom i deťom sprostredkovať 

naše hlboké presvedčenie, že všetko je riešiteľné a že prekonaním každej krízy sa človek 

môže stať múdrejším, schopnejším a ešte lepším, než bol doposiaľ. 
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Abstract 

The qualitative analysis of data from in-

depth interview indicated a struggling 

adjustment of a Chinese child with severe 

hearing impairment and even her main 

family members. Despite their 

achievements, due to inadequate social 

support from social security system and 

professionals, the family faced enormous 

challenges, specifically manifesting in 

heavy economic burden, communication 

difficulty and informed decision in sensory 

devices, communication mode, etc. The 

child faced risks in the areas of disability, 

self-conception, educational placement, 

school adjustment, occupational expecta-

tion in the environment of incomplete 

DEAF culture.  

 

 

 
Keywords 

adjustment, inclusion, DEAF, special 

school, hearing impairment 

 

 

 

 

Abstrakt 

Kvalitatívna analýza dát hĺbkových 

rozhovorov naznačila náročné prispô-

sobenie sa čínskeho dieťaťa s ťažkým 

poškodením sluchu a jeho rodinných 

príslušníkov. Napriek pokrokom, ktoré 

dosiahli, kvôli nedostatočnej podpore 

systému sociálneho zabezpečenia a zo 

strany odborníkov, rodina čelila veľkým 

výzvam, obzvlášť sa prejavujúcim v sil-

nom ekonomickom zaťažení, komunikač-

ných ťažkostiach a informovanom 

rozhodnovaní o senzorických pomôckach, 

komunikačnom móde, a pod. Dieťa bolo 

vystavené mnohým rizikám v oblastiach 

postihnutia, seba vnímania, edukačného 

umiestnenia, školského prispôsobenia a 

profesijných požiadaviek v prostredí 

kultúry neúplnej hluchoty.  
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Case introduction 

Every child matters, as the green paper of United Kingdom government (Department of 

Education and Skills, 2003) stated, “For most parents, our children are everything to us: our 

hope, our ambitions, our future.”For the overwhelming majority of families, the birth of a 

child with any kinds of disabilities can be a sorrowful and stressful event which they are 

difficult to face. In the case study, the mother of the daughter with hearing impairment told 

me like this, “Indeed never had I been so worried, even in the nightmare I had never dreamed 

that we have had a child with disability…… It has changed absolutely every waking moment 

of our lives.” 

Luo was born in 1999, when she was eight-month-old she was diagnosed profound hearing 

impairment. She got cochlear implants by the age of six. Her hometown is a small city in 

Sichuan province, which locates in the southwest of China. She comes from a family of 

factory workers. In order to earn more money, her father changed job to work in an express 

company as an ordinary worker, her mother quitted job and became a full time parent to take 

good care of her, the only child in the core family. 

Methodology 

Luo got cochlear implants at 6 years old, which is not an infancy age. Even though, we 

suppose that the childwith cochlear implantsis neither hearing people nor the one wearing 

hearing aids. During the early time of diagnosis, how did the family adjust to the child with 

hearing impairment? How did they cope with the new situation after cochlear implants? What 

about the educational placement and school adjustment of the child? We cannot assume that 

simply because deaf children with cochlear implants are in mainstream classrooms, they learn 

just like hearing children. Nor can we assume that when children with implants are in separate 

classrooms, they learn just like other deaf children. 

Urged by these questions,the researcher conducted in-depth interview with the child and the 

main caregiver her mother. The researcher could not understand the child, disappointingly. 

Accordingly, most information comes from the mother. Todeeply analyse reasons of the child 

transit from regular school to special school, field observation technique was invoked.Positive 

peer nomination was involved in analysis of peer relationship. 

 

Findings 

Adjustment of parents to child's severe hearing impairment 

1) Family reaction to the diagnosis 

Disability seems like a violation of a completely healthy and promising child in the point view 

of hopeful parents. Though the parents had some suspicions of hearing loss earlier, the 

diagnosis was completely unexpected to them and created rigid family risk. At the beginning 

of diagnosis, Luo’s parents on the verge of separating because they couldn’t stop quarreling 

for the reason of hearing impairment. They were in bad mood for quite a long time, they felt 

sorrowful, stressful, shameful and deep sense of guilty. Also, they worried a lot about the 

future of their daughter. 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

80 
 

The most salient family reactions to the diagnosis of families and the focus reasons for their 

reaction were studied also in previous study (Liu, 2010), despair, denial, shock, grief, anger, 

collapsing are the most common words to be used to describe the feeling. 

2). Sensory device choosing  

Diagnosis of hearing impairment cannot be seen as a single event happening at some 

particular point of time. On the contrary, it is long drawn-out process which may well produce 

marked effects on family and which may continue to challenge the family’s ability to cope 

with.  

It was not fully evidenced-based to make decision in cochlear implants for the family. Lack of 

inadequate information support from professionals, they almost made decision by trial and 

error and experiences from other parents. When asked why they chose cochlear implants 

when Luo was 6 years old, Luo’s mother explained to me, “We tried hearing aids at first, but 

it did not work at all. Until she was 6, we saved enough money and took the only chance to 

try cochlear implants. Although we were not sure what effect should be, it was the last hope.” 

“Now, we already knew that it was not ideal but better than nothing,” she added. Due to 

unsound social medical support system, the family had no choice but to sell their house in 

hometown to pay 120,000 RMB (20,000 US dollars) for cochlear implants, they were lucky as 

the mother said, because they got partly financial support of 60,000 RMB from the 

government.  

In general, the rationale for family’s decision in sensory devices, communication mode, 

educational placement largely depends on the access to intervention services, the information 

from professionals, the parents self-help group, and the family economic status.  

3). Communication mode 

It had been commonly recognized that childhood hearing impairment created additional 

family difficulty with making decision in communication mode, sensory device and 

educational placement. According to the previous related researches, the factors influencing 

decision making were mainly from expectation of parents, information and health and safety 

concerns (Jackson, 2008).  

The expectation of parents which underpinned the family decision was that they would like to 

do everything they could at all costs to maximize the development of child.  

With respect to making decision in communication mode, it was demonstrated that it was a 

natural way for the family, “for the first 3 years, we had many communication difficulties 

with my daughter. Gradually, a series of natural gestures mode in our family developed to 

meet her basic living needs. There isn’t any one in our family can use sign language. We 

choose to implant cochlear to maximize Luo’s hearing and speaking ability. After all, sign 

language users are a very small group of people, there’re more opportunities for her in the 

future if my daughter can use spoken language.” 

As the main caregiver, the mother said, “at the beginning, we had great expectations on her in 

spoken language, we helped her to review speech therapy in rehabilitation centeralmost every 

night. My daughter spoke but others cannot understand well what she was talking. Sometimes 
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it also happened to me. So, we communicate by spoken language mixed with natural gesture 

to understand each other.” Later, she told me more, “after transition, my daughter was taught 

formal Chinese sign language in special school. The special school also provides some free 

sign language courses for parents regularly. It was not enough, for better understanding, I had 

taken initiative to educate myself sign language by reading book.” Actually, decision on 

communication mode influences a child’s communication opportunities. What an important 

field observation finding also suggests is that, Luo's communication mode varies at home, 

where signed communication model appears to be used much less.  

Educational placement  

It was such a piece of good news for the family members that Luo can be accepted by regular 

school, but three years later, the family reported it should be a wiser decision for their child to 

attend special school when the child cried a lot to stop the school. The mother said, “regular 

school is definitely a better choice for my daughter. But she wants to move to special school. 

Yet in that case, the money we spent in cochlear implants was not so meaningful. Anyway, let 

it be. When we think of our lives, afterall, we tried our best without regrets.” 

The most dependent factors are child characteristics, including their hearing status, cochlear 

using level, mixed additional disabilities, personal experience as well as self-concept (Wu, 

2014). 

“She can’t communicate with peer groups or teachers by spoken language. The worst is she’s 

not confident and she said she’s a deaf, she should be in special school other than regular 

school,” her mother said.Gradually, she doesn’t generally use her voice with deaf friends, but 

will with hearing persons.  

School adjustment 

In kindergarten, from 3 to 6 years old, Luo experienced happiness in inclusive education 

settings with the support of the main lesson teacher in her class, her aunt and peers in the 

same class. Little children in kindergarten accepted any difference and made friends with her, 

even though Luo can’t speak any word clearly. Finishing kindergarten, when Luo was 6-year-

old, she got surgery to implant cochlear. Meanwhile, she attended speech therapy in 

rehabilitation center every Tuesday and Thursday. Her parents tried their best to send her into 

a regular school. Before she was accepted by that one, principals of 3 different regular schools 

rejected her to attend because she can’t speak like a normal child, they also worried that she 

can’t follow the progress.  

Actually, she really encountered many problems at the beginning of study in regular school: 

she can’t understand the teacher well; she can’t communicate with her classmates well; she 

almost had no interaction during the class to get enough information in real time; she can’t 

follow the progress as the principals’ worry. Considering she will have to adapt at the 

beginning, Luo’s mother involved a lot in her studies. She accompanied her daughter three 

months in the regular school. She talked to Luo’s classmates friendly and played games with 

them. The mother stated, “I told them what cochlear implant was and what matters need 

attention to avoid students make fun of it. Overall, no student laughed at my daughter’s 

deafness or strange speech in regular school.” 
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Without mom, Luo was not confident to communicate with peers in her class. She felt more 

and more isolated in the class. She sat in the last row in the class for the last whole year in 

regular school. She cried to her mom, she wanted to stop the school. The situation was getting 

worse,finally she refused to go to the school. 

In fact, a typical deaf person’s thought process is more in terms of visual and logical concepts, 

not verbal and auditory concepts.Findings (Thoutenhoofd, 2006; Thoutenhoofd,2006) also 

demonstrated that dimensions of academic achievement, peer relationship, communication, 

and attitude towards learning were used to illustrate the school adjustment of children with 

cochlear implants. Children’s school adjustment in educational placement appears to depend 

on a variety of factors. The change in placement that was counted implies different kinds of 

change for her in different situations. Field observation and positive peer nomination were 

conducted in the case study to survey Luo’s peer relationship both in regular school and 

special school (see Figure1, 2).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Luo’s positive peer nomination in regular school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Luo’s positive peer nomination in special school 
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In regular school, Luo was isolated by her classmates, on the contrary, she became a focus in 

special school. Her mother explained, “Classmates spoke in Sichuan dialect instead of 

mandarin. In that way, my daughter can’t understand. She said she likes special school, 

there’re many friends of her. Last month, we went to a journey for peach flowers. On the way 

my daughter recognized a boy in regular school. She said, ‘his face seems familiar, he bullied 

me when we were in the same class.’” Luo’s mother added, “Teachers usually ask her 

questions in the class. She is one of the students who can speak in the class when she studies 

in special school. However, in regular school, it’s not easy to be the focus center in such a 

large class size of 47 students. Teachers don’t have enough time and patience to concentrate 

on a student with who can’t communicate only by spoken language.”  

“Teachers suggested us to transit to special school. My daughter has studied in regular school 

almost one year, but once the main lesson teacher told me Luo can’t speak. It hurts me too 

much. I help my daughter to read, recite and write. I know she can speak.” The mother said, 

“In special school, teachers there are professionals in special education. They know children 

with special needs and they know how to teach them, the most important is they love them.” 

Huge study pressure is another key reason for causing Luo’s transition from regular school to 

special school. “She can’t understand the meaning of sentences. For better understanding, I 

helped her after school most of the days. Later, her father was sick seriously. I had to go to 

hospital to look after him. So I suspended the help for her study about two months. Then it 

was more and more difficult for her to learn in regular school. Her homework was rejected to 

collect by the monitor in the class, because nobody understood her handwriting,” Luo’s 

mother stated. It’s really hard for Luo to fulfill academic requirements in regular school, 

however, in special school, she had choice to focus on her interests like painting and 

embroidery. 

Occupational expectation 

For the future, Luo’s mother expressed her positive outlook, “I hope she will do something to 

live a happy life and contribute to the society.” My daughter always said, “An art teacher in 

my class is also a deaf. She uses sign language to teach. It’s great! I can do that, too.” In the 

special school where Luo studies provides three years’ vocational education for students in 

senior high school if students want to work after high school other than going for university. 

Various vocational courses such as fashion design, information technology, painting, massage 

and embroidery etc. are open for students with hearing impairment. 

Discussion 

Disability or DEAF 

The uppercase “DEAF” is used to identify those who are members of the deaf community and 

it’s becoming more and more popular in the world.(Deaf culture: history and importance).The 

DEAF identify themselves as deaf, as an ethnic identity, simply a linguistic minority and not a 

physical condition.Deaf people are set apart by only one thing. I. King Jordan, president of 

Gallaudet Universitysaid: “deaf people can do anything except hear.”  
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The deaf community has social norms and values particular to their society, which are passed 

from generation to generation, but it recruit membership in a unique fashion. In general, 

human culture is passed down within families. But because 90% of deaf children have two 

hearing parents, only a minority of deaf communitymembers acquire their cultural identity 

and distinctive social skill at home. Most deaf children learn about deaf culture in schools for 

the deaf, from other children, teachers, and dormitory leaders.Demographically, the deaf 

community parallels other minority groups in terms of underachievement, underemployment 

and unemployment. For years, deaf people have experienced oppression though inferior 

education, and by hearing people’s denial of the deaf culture and “sign”as a language.    

Some others like the girl in the case study, facing with the risk of disabilitytries another way 

to solve the problem of severe hearing impairment, to implant cochlea. Children with cochlear 

implants have demonstrated benefits to hearing, language, and speech from implants, leading 

to assumptionsthat early implantation and longer periods of implant shouldbe associated with 

higher reading and academicachievement (Svirsky et al., 2004; Connor, 2006; Marschark et 

al., 2007). Archbold (Archbold et al., 2002) and Fortnum (Fortnum et al., 2002) confirmed the 

effect of cochlearimplantation on education setting in favor of mainstream placements, noting 

that the shift in placementroughly equates the pupils with cochlear implantswith severely deaf 

pupils of the same age, more school-aged deaf pupilswith cochlear implants moved in the 

inverse direction over time (see Thoutenhoofd, 2006; Marschark et al., 2007). Since 2011, 

more people with severe hearing impairment in China can offer the price of Chinese domestic 

cochlear implants by themselves or their families. In fact, the number of people who implant 

cochlearis no doubt increasing annually (Liu Jianju et al., 2012), more and more children got 

cochlear implants much earlier than before.  

Regular or special school 

A hypothesis exists that regular school is better than special school in some parents’ mind. In 

their opinion, the best choice in educational placement for children who could not 

communicate by oral approach was special school where they could communicate with sign 

and got education appropriate to them.  

Regardless of characteristics of children and knowledge of educational support, child was 

treated as test specimen by ambitious parents. What matters in education is not how well a 

child can hear or speak but whether a child has unimpeded access to the social interactive 

process of teaching and learning. Construction of resource rooms in regular school is 

extremely urgent. In a range of large area, it is necessary to strengthen special education 

center to support inclusive education. 

This qualitative analysis of data from in-depth interview in the case study indicated that the 

struggling adjustment of a Chinese family to the child with hearing impairment. Despite their 

achievements, due to inadequate social support from social security system and professionals, 

the family faced enormous challenges by disability, specifically manifesting in heavy 

economic burden, communication difficulty and informed decision in sensory devices, 

communication mode, educational placement, school adjustment, occupational expectation 

and even more.  
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Family resilience and social support 

As argued by Hintermair (2000b), it was found that any disability, whether it willbe mental or 

physical, was unanimously regarded as a considerable stress potential for the parents.It’s a 

long journey for parents to adjust child's disability. The expectation of the parents which 

underpinned the family decision was that they would like to do everything they could at all 

costs to maximize the development of child. 

Some common traits like the overall outcome of positive adaptation existed in different social 

contexts (Liu, 2010). During the process, factors of family resilience (Patterson, 2002; Walsh 

2003) that family coherence, family open communication, collaborative problem-solving and 

positive changes in family beliefs than the early days after diagnosis such as becoming more 

optimistic, altruistic and tolerant toward difference help the family face the stress potential 

and reduce the adverse impacts of the risk of disability. 

Findings of numerous previous studies demonstrated that social support played an important 

role in protecting families from being damaged by the risk of disability (Strong, 1992; 

Hintermair, 2000a etc.). Social supports involve a wide range of access to family intervention 

services from professionals, community support of free choice in educational placement, the 

financial support which may contribute to the difference in subjective appraisal of stress level. 

Through DEAF community’s own efforts to meet their own needs, Deaf people have 

organized a national and international network of social, religious, athletic, dramatic, 

scholarly, and literary organizations serving local, national, and international memberships.  

The result of this case studyshowed that the family did not get sufficient social support. On 

the contrary, the family approved its own representative especially in large economic burden 

and time for main care giving. 
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ARTETERAPIA V LIEČBE MENTÁLNEJ ANOREXIE 
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá možnými prínosmi 

arteterapie v komplexnej liečbe mentálnej 

anorexie. Na základe realizovaných 

výskumov identifikuje a analyzuje prejavy 

mentálnej anorexie vo výtvarnom prejave. 

Pre hlbšie prepojenie s praxou sa tiež snaží 

načrtnúť a popísať vhodné arteterapeutické 

techniky a spôsoby intervencie. 

  

 

Kľúčové slová 

poruchy príjmu potravy, mentálna 

anorexia, arteterapia 

 

Abstract 

This research is dealing with possible 

contributions of art therapy in complex 

treatment of anorexia nervosa. Based on 

existing researches it identifies and 

analyses signs of anorexia nervosa in art 

expression. For deeper connection with 

reality it tries to outline and describe 

suitable art therapy techniques and ways of 

intervention. 
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eating disorders, anorexia nervosa, art 
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Úvod do problematiky  

Poruchy príjmu potravy sú považované za psychosomatické ochorenie a patrí medzi ne 

predovšetkým mentálna anorexia, mentálna bulímia, ale aj nočné, či epizodické prejedanie sa. 

Vyskytujú sa predovšetkým v období dospievania a mladej dospelosti a to prevažne u žien, no 

nie výhradne. Výskyt u mužov sa najčastejšie udáva okolo 10%. K typickým symptómom 

ochorenia patrí strach z priberania, manipulácia s jedlom, abnormálne stravovacie návyky, 

skreslené vnímanie vlastného tela (Kolibáš, 2014). Príčiny vzniku porúch sú multifaktoriálne, 

vznik poruchy ovplyvňujú sociokultúrne, psychologické, fyziologické, rodinné a vývinové 

faktory.  

Pri mentálnej anorexii je narušené vnímanie vlastného tela, mentálny obraz o vlastnom tele, 

nazývaný tiež telesná schéma (body image). Človek s MA vníma proporcie svojho telaodlišne 

v porovnaní s realitou, telo vníma hmotnejšieho ako je v skutočnosti. Tento narušený vzťah 

k sebe, k vlastnému telu sa navonok demonštruje ako prehnaná túžba po štíhlosti a intenzívny 

strach z priberania. Odmietanie jedla je často sprevádzané aj odmietaním vlastnej sexuality, 

sexuálnej roly, sexuálnych potrieb. V dôsledku mentálnej anorexie dochádza u žien 

k prerušeniu menštruačného cyklu. Najmä psychoanalytické teórie vnímajú v popredí príčin 

vzniku MA tému sexuality ako aj rodiny a rodinných vzťahov v kontexte zabrzdenia 

separačno-individuačného procesu. 

Liečba mentálnej anorexie býva často rezistentná voči štandardným liečebným postupom. 

Pacienti majú najmä na začiatku liečebného procesu odpor a silnú nedôveru k profesionálom 

ako aj liečebným postupom. Arteterapia je v liečbe mentálnej anorexie (MA) často využívaná 

najmä pre svoje nonverbálne pôsobenie, kedy umožňuje vyjadrenie nevedomých obsahov bez 

okamžitej aktivácie obranných a opozičných mechanizomov (Rehavia-Hanauer, 2003). 

Terapia je vedená cez výtvarnú tvorbu a výtvarné produkty, čím sa stáva pre pacienta 

šetrnejšia. Vnútorné konflikty sú prenesené do výtvarného procesu a výtvarných objektov, 

kde sú postupne cez terapeutický vzťah prijímané a akceptované. Tým, že sa vnútorný 

konflikt dostáva na povrch, môže byť spracovaný, čím sa pozitívne aktivuje proces zrenia. 

Arteterapia tak sprostredkováva a podporuje u pacientov proces vnútornej integrácie, 

sebapoznania a mentalizácie.  

 

Prejavy mentálnej anorexie vo výtvarnom prejave 

Výtvarný prejav je určitou projekciou duševného sveta človeka. V zmysle individuality 

osobnosti človeka ide vždy o jedinečný proces, vytváranie jedinečného  obrazu. V praxi sa 

ukazuje, že určitý typ prežívania je u rôznych ľudí vyjadrovaný podobným obrazom, jeho 

štruktúrou, výberom podobných tvarov a farieb, znázorňovaním podobných motívov. Pri 

psychodiagnostike, ako aj diagnostike duševných porúch sa preto využívajú projektívne 

diagnostické metódy, kde patria aj rôzne druhy kresebných a farbových testov. Možno si preto 

položiť otázku, či existujú špecifické znaky vo výtvarnom prejave ľudí s mentálnou 

anorexiou.  

Typickým rysom kresieb klientov s mentálnou anorexiou je sklon k regresu, zobrazenie 

infantilných tendencií a emočnej nezrelosti, prejavy vlastnej neistoty, pocitov menejcennosti, 

nevyrovnanosti v sebaponímaní, problémy s vlastnou sexuálnou identifikáciou, neistotou 
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v pohlavnej identite, problémami so stotožnením sa so svojou sexuálnou rolou, negatívny 

vzťah k vlastnému telu, problémy s kontrolou telesných impulzov, rozporuplné pocity 

v vzťahu k telesnej schéme (Ondrušová, 2014).  
 

Arteterapeutka Paola Luzzatto (1994) popisuje na základe svojej klinickej praxe typickú 

štruktúru obrazov anorektických klientov, pozostávajúcu z troch zložiek:  

1. obete, ktorá je uväznená, alebo zahnaná do kúta, je zobrazovaná ako nezrelá, krehká, 

bezpohlavná, zastavená v rozvoji a raste;  

2. pasce vo forme väzenia, alebo zatlačenia do kúta, ktorá podľa autorky plnia úlohu ochrany, 

druhej kože pre krehké self;  

3. zlého objektu, ktorý je pripravený zaútočiť, alebo odmietnuť obeť v prípade, že by chcela 

z pasce uniknúť.  

Na základe obsahu štruktúry obrazov autorka hovorí o tzv. „dvojitom uväznení“. Dvojitú 

pascu považuje za paradoxný spôsob komunikácie, typický pre klientov s MA „Potrebujem 

ťa, ale nesmieš mi pomôcť“. Po jej vizualizovaní terapia umožňuje uvedomenie a vykročenie 

z tejto paradoxnej pozície. Výskyt protichodných tém vo výtvarných obrazoch klientov 

s mentálnou anorexiou popisuje taktiež arteterapeutka Rehavia-Hanauer (2003). Tieto 

konflikty považuje za užitočný nástroj pre diagnostiku a liečbu klientov s MA. Na základe 

analýzy výtvarných artefaktov desiatich klientov, ktorí podstúpili šesťmesačnú 

arteterapeutickú liečbu identifikuje šesť opakujúcich sa konfliktov, ktoré sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. 1  Základné konflikty v procese arteterapie klienta s MA  
 Formulovanie konfliktu Prejavy konfliktu 

1. Verbálna a-alebo 

emocionálna rezistencia 

voči arteterapii / 

príťažlivosť výtvarných 

materiálov a kreatívneho 

výtvarného vyjadrenia. 

nepriateľstvo, pohŕdanie, podozrievanie, devalvačné 

vyjadrenia, pasívna rezistencia, otáčanie sa smerom od 

terapeuta, neovládateľná únava / dojemné a citlivé 

prejavy správania, výtvarné vyjadrenie je možné, 

pomenovanie umeleckého zážitku, požiadanie o výtvarné 

materiály, vyhlásenie o hrdosti na umelecké dielo 

2. Intenzívna tvorba 

výtvarného objektu / 

následná túžba zničiť ho. 

v procese tvorby dôraz na presnosť, orientácia na 

estetičnosť, krásu objektu, pridávanie dekorácií k objektu 

/ seba-devalvácia, znechutenie k vytvorenému objektu, 

túžba po jeho zničení (roztrhanie, rozrezanie, vymazanie) 

3. Túžba a potreba 

starostlivosti a podpory / 

neschopnosť priamo 

vyjadriť toto želanie 

a potrebu. 

fyzické prejavy slabosti, fyzické a umelecké prejavovanie 

žiadosti o pomoc, potrebe starostlivosť / odmietanie 

prijatia ochorenia, autodevalvácia 

4. Potreba byť závislý vo 

vzťahoch s druhými / 

túžba byť autonómny. 

infantilné správanie, prejavy závislosti v umeleckom 

procese, vyjadrenie túžby po vzťahu, prejavy strachu 

z intimity / dištancované a agresívne správanie, 

deštruktivita v umeleckej práci 

5. Fyzický vývin ženskej 

sexuality a identity / 

odmietnutie tohto 

zlepšenie v oblasti sexuálneho správania, umelecké 

reprezentácie sexuality, hodnotenie atraktivity, 

pojednávanie o ženskej roly / sklon k nadmernej čistote, 
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fyzického vývinu a 

identity 

agresivita voči vlastnému telu, agresivita a ambivalencia 

v umeleckom prejave, devalvácia tela, odmietanie 

fyzického kontaktu 

6. Potreba úplnej kontroly / 

pocit nedostatku kontroly 

kontrola príjmu potravy, potreba kontroly vo výtvarnom 

prejave, žiadosť o jasné vysvetlenie / vyjadrenie 

bezmocnosti a impotencie vo vzťahu k arteterapii a vo 

vzťahoch k rodine, umelecké vyjadrenie nedostatku 

kontroly 

Zdroj: Rehavia-Hanauer (2003) 

Výtvarné vyjadrenie a najmä kresba môže byť vhodným nástrojom na posúdenie aktuálneho 

psychického stavu človeka, vývoja poruchy, môže naznačovať úspešnosť terapeutických 

postupov, ako aj prognózu ďalšieho vývoja poruchy. Ondrušová (2014) skúmala možnosti 

využitia Kresby ľudskej postavy (Figure Drawing Test, FDT) pri detekcii, hodnotení 

osobnosti a špecifickej patológie z žien s diagnózou mentálnej anorexie. Výskumný súbor 

tvorilo 86 osôb (ženy, Ø vek = 20,6 r.; min = 12 r., max. = 46 r.) v klinickej a komparatívnej 

skupine. Išlo o kvantitatívny typ výskumu s klinickou a komparatívnou skupinou 

a štatistickým spracovaním.  

Vo výskumnej štúdii boli identifikované najtypickejšie znaky v kresbe ľudskej postavy 

u klientok s diagnózou mentálna anorexia:  

 chýbajúce poprsie (u 72% dievčat s MA sa nevyskytoval žiadny náznak poprsia);  

 potlačené rozdiely medzi pohlaviami (u 63% dievčat s MA sa vyskytol nízky výskyt 

znakov rozlišujúcich ženskú a mužskú figúru); narušená symetria (u 53% dievčat s MA sa 

objavili odlišné proporcie jednotlivých častí tela na pravej a ľavej polovice tela);  

 postava je zobrazená ako prázdna figúra (20% nakreslilo protipostavu ako prázdnu 

figúru); chýbajúce končatiny (23% vynechalo ruky v kresbe protipostavy, 9% vynechalo 

ruky pri kresby identifikačnej postavy, 14% nezobrazilo chodidlá);  

 umiestnenie kresby vľavo (84% kreslilo postavu zreteľne bližšie k ľavému okraju 

papiera); vynechané detaily na tvári (23% vynechalo detaily tváre pri kresbe 

protipostavy); nedbalosť pri kresbe oblečenia (53% kreslilo oblečenie primitívne, 26% 

nezobrazilo žiadny odev).  

 

Vhodné arteterapeutické techniky a spôsoby intervencie  

Akékoľvek výtvarné vyjadrenie predpokladá zapojenie pohybu, vlastného tela. Prepája tým 

intelektuálnu a telesnú (emočnú) stránku osobnosti, ktoré bývajú pri MA značne oddelené. 

Klienti s MA mávajú len slabý kontakt so svojim telom, tzn. fyzickým a emočným 

prežívaním. Výtvarné umenie sa preto stáva mostom medzi telom a mysľou. Klient sa 

postupne prostredníctvom výtvarného prejavu učí čeliť vlastným emóciám. Ako technika, 

stimulujúca popísaný proces môže poslúžiť Modelovanie aktuálneho pocitu, Symbol smútku, 

Zobrazenie hnevu ako sopky, Vyjadrenie fyzických pocitov farbami, Maľovanie pocitov do 

telesnej schémy.  

Ako bolo popísané vyššie, arteterapiu s klientmi s MA je konštruktívne zamerať na prácu 

s protichodnými témami, ktoré sa často vyskytujú v ich výtvarnom vyjadrení. Výhoda 
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výtvarného zobrazenia je, že dokáže v jednom obraze integrovať ambivalentné tendencie, čím 

prispieva k prijatiu ambivalencie samotným klientom. Luzzatto (1994) popisuje spôsoby 

terapeutickej práce s vytvoreným výtvarným obrazom. Považuje za vhodné pracovať 

s obrazom pripnutým na stenu, čiže klient aj terapeut sa na neho pozerajú spoločne s určitým 

odstupom. Vytvorený obraz chápe ako cestu k vlastnému prežívaniu, pocitom, ktoré klienti 

s MA často nedokážu vnímať. S cieľom podporiť proces integrácie využíva gestalt techniku 

dialógu medzi jednotlivými časťami obrazu. Klienti tak môžu postupne prijať aj zlé objekty 

z obrazu ako časti seba samých a lepšie si tak porozumieť.  

Ďalšou s kľúčových tém v arteterapii klientov s MA je práca s telesnou schémou (body 

image), k čomu sa využívajú rôzne druhy materiálov a techník. Základnou technikou je 

tvorba autoportrétu a najmä portrétu celého tela. Mentálny obraz tela môže byť korigovaný 

priamym obrysom telesnej schémy. Tým sa vizuálne zobrazuje konflikt, nepomer medzi 

reálnym a mentálne skresleným obrazom vlastnej telesnej schémy (body image). Do vnútra 

obrazu tela je možné ďalej znázorňovať jednotlivé oblasti, orgány a pocity, ktoré vo vzťahu 

k nim klient prežíva. Uľahčenie vyjadrenia emócií je možné sprostredkovať cez symbolické 

témy ako Moje telo ako krajina, Mapa môjho tela, Masky, ktoré nosím. Vhodným výtvarným 

materiálom je tiež hlina, ktorá prirodzeným spôsobom koriguje vnímanie proporcií.  

Fyzický ako aj psychický stav klientov s MA  spôsobuje pocity únavy, vyčerpania, 

nedostatku energie. Tie sa môžu prejavovať aj na arteterapeutickom sedení. Nenáročným 

postupom, ktorý poskytuje prácu s obrazom, zároveň je ľahko dostupný je technika koláže. 

Koláž možno využiť na vyjadrenie emócií ako hnev, strach, bezmocnosť, ale aj aktuálnych 

potrieb, ktoré bývajú inak pre klientov často len ťažko dostupné. Arteterapia tiež môže 

sprostredkovávať relaxáciu, odreagovanie napätia a čerpanie nových síl. Na tento účel je 

vhodné maľovanie na hudbu, modelovanie hudby, maľovanie celým telom na veľké formáty 

papiera, maľovanie so zavretými očami, prstomaľba. Možno využiť témy ako Mapa 

vnútorných zdrojov zvládania, Bezpečné miesto, Vtáčie hniezdo.  

 

Tab. 2 Ďalšie AT techniky odporúčané pri PPP podľa Burton Liang (2015) 

Názov techniky Popis techniky 

Vizualizácia PPP 
Výtvarné stvárnenie a personifikovanie vlastnej poruchy príjmu 

potravy. 

Vzťah k PPP 
Zobrazenie seba vo vzťahu k PPP, čo posilňuje oddelenie sa od 

poruchy a vnímanie seba ako samostatného subjektu.  

Zmena situácie Hľadanie spôsobov ako bojovať s PPP, ako sa od nej vzdialiť. 

Fotografia 

Fotografické zobrazenie reálnych predstáv klienta, jeho osobného 

života. Môžu stimulovať klienta pozrieť sa „do zrkadla“, 

zaoberať sa nespokojnosťou s vlastným telom. Fotografia tiež 

môže byť spôsobom vyjadrenia abstraktných emócií. 

Náramky priateľstva 

Vytváranie náramkov priateľstva pre členov skupiny na výmenu. 

Náramky sa stávajú zdrojom sily a pripomienkou získaných 

systémov podpory. 
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Výroba masiek 
Vytváranie masky samého seba, masky PPP. Komunikácia 

s maskou, komunikácia prostredníctvom masky. 

Výroba plakety 

Plaketa obsahuje priania, pozitívne posolstvá od jednotlivých 

členov skupiny, ktoré sú neskôr pre klienta pozitívnym zdrojom 

sily pri zvládaní PPP. Plaketa v sebe integruje symbol jedla 

(tanier) a úspechu, víťazstva.  

 

Zhrnutie 

Mentálna anorexia je závažným psychiatrickým ochorením, ktoré najčastejšie postihuje ženy 

v období dospievania. Prognóza ochorenia nie je priaznivá, patrí medzi duševné poruchy 

s vysokou chronicitou, častými relapsmi a vysokou mierou úmrtnosti. Ochorenie je často 

rezistentné voči štandardným liečebným postupom, sprevádzané odporom voči liečbe. 

Arteterapia so svojimi špecifickými metódami a postupmi poskytuje výhodu predovšetkým vo 

využití nonverbálneho pôsobenia umožňujúceho lateralizovaný prenos. Demonštrujúce sa 

nevedomé konfliktné obsahy šetrne odvádza do výtvarnej tvorby, výtvarného produktu. Tým, 

že sa vnútorný konflikt dostáva na povrch, môže byť spracovaný, čím sa eliminuje odpor 

v terapeutickom vzťahu a pozitívne aktivuje proces vnútorného zrenia. Do terapeutického 

procesu sa počas výtvarnej tvorby prirodzeným spôsobom zapája pohyb, telo klienta. 

Postupne sa tak otvára cesta k vnímaniu fyzických pocitov a emócií. Arteterapia prináša 

špecifické spôsoby práce s ambivalentným prežívaním a protichodnými témami; odporom 

k liečbe, emočným prežívaním; telesnou schémou; aktuálnymi potrebami; pocitmi únavy 

a vyčerpania. Tým podporuje u klientov proces vnútornej integrácie, sebapoznania 

a mentalizácie, ktoré vedú k vnútornému zreniu a úzdrave.  
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VYUŽITIE PRVKOV ARTETERAPIE V PRÁCI S ĽUĎMI SO 

ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V PRAXI 

 

PRACTICAL USE OF ART THERAPY ELEMENTS IN WORK WITH PERSONS WITH 

DISABILITIES. 

 

Ružena MOJÍKOVÁ 

 

 

Abstrakt 

Príspevok je zameraný na využívanie 

prvkov arteterapie – výtvarného umenia 

ako formy práce s ľuďmi so zdravotným 

postihnutím. Zameriava sa na výtvarné 

umenie ako na prostriedok rozvoja 

kreativity, na tvorivý výtvarný proces a 

jeho význam v práci s ľuďmi s 

postihnutím. Hlavným cieľom článku je 

upozorniť čitateľa na možnosti využitia 

prvkov arteterapie v praxi a poskytnúť mu 

ukážku arteterapeutických aktivít a 

techník, ktoré sú primárne orientované na 

rozvoj emocionálnych a sociálnych 

zručností a na rozvoj kreativity u ľudí s 

postihnutím. 

 

Kľúčová slová 

tvorivosť, arteterapia, arteterapeutické 

techniky, ľudia s postihnutím 

  

Abstract 

The paper is focused on the use of art 

therapy elements – fine art as a form of 

working with people with disabilities. It 

focuses on the visual arts as a means of 

developing creativity, the creative artistic 

process and its importance in working with 

people with disabilities. The main aim of 

the article is to alert the readers to the 

possibility of using the elements of art 

therapy in practice and provide them with a 

sample of art therapy activities and 

techniques which are primarily focused on 

developing emotional and social skills and 

on enhancing creativity in people with 

disabilities. 
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Úvod 

Pozitívne a efektívne výchovné pôsobenie na mladých ľudí je v období dospievania 

a osamostatňovania sa náročné. Toto obdobie je pre mladých dospievajúcich ľudí rovnako 

náročné ako pre tých, ktorí ich vychovávajú. O to náročnejšie môže byť v prípade, že sa jedná 

o mladých ľudí s postihnutím. V práci vychovávateľa na internáte pri Strednej odbornej škole 

pre žiakov so zdravotným postihnutím sa stretávam s rôznymi postihnutiami 

a znevýhodneniami. Napr. sú to žiaci, ktorí prekonali detskú mozgovú obrnu a majú 

nefunkčné alebo menej funkčné niektoré končatiny; mladí ľudia, ktorí prežili ťažkú 

autohaváriu so zdravotnými následkami (napr. strata reči, ochrnutie dolných končatín); 

dospievajúci so zmyslovým postihnutím (zrakovým, sluchovým); žiaci dlhodobo chorí (napr. 

rakovinové ochorenie, diabetes); žiaci s vrodeným telesným postihnutím (vzrastové 

deformácie, chýbajúce končatiny a pod.). Každý z nich má svoje vlastné obmedzenia a svoj 

vlastný pohľad na svoje postihnutie/obmedzenie. Prežívanie a zvládanie bežného života sa 

u každého líši na rôznej úrovni.  

Mojim primárnym výchovným zámerom je preto rozvoj emocionálnych a sociálnych 

zručností, ktoré im umožňujú zvládať každodenné životné úlohy a výzvy. Okrem toho je 

mojim zámerom aj rozvoj kreativity, ktorá je prirodzene podporovaná využívaním rôznych 

arteterapeutických techník. 

 

Výtvarné umenie v práci s ľuďmi 

Výtvarné umenie, resp. výtvarná tvorba je ľahko dostupná širokej škále ľudí. Výtvarnej 

tvorbe sa na určitej úrovni môžu venovať ľudia bez ohľadu na vek, pohlavie, fyzické 

predispozície, manuálne zručnosti, stupeň rozvoja jemnej motoriky, mentálnych schopností 

alebo výtvarného nadania. Výtvarné umenie pritom zďaleka nemusí byť zacielené len na 

jeden zmyslový receptor. Výtvarnú tvorbu je možné realizovať a prijímať nielen na úrovni 

zraku, zrakového vnímania, ale aj na úrovni sluchového a hmatového vnímania. Práve rôzne 

možnosti tvorby a vnímania vo výtvarnom umení umožňujú tvoriť a vnímať umenie aj ľuďom 

s rôznym postihnutím.  

Pri realizovaní arteterapeutických techník a metód je podstatnejší proces, samotná výtvarná a 

umelecká tvorba, nie výtvarné produkty. Až následne sa môžeme, ale nemusíme zaoberať 

tým, čo má umelecký (výtvarný) produkt, artefakt znamenať, vyjadrovať, znázorňovať, čo má 

sprostredkovať, na čo má upozorniť, alebo čo môžeme pomocou (výtvarného) umenia 

dosiahnuť (na hmotnej aj nehmotnej úrovni), kam sa môžeme vďaka (výtvarnému) umeniu 

posunúť, ako môžeme obohatiť svoje emocionálne, ale aj sociálne prežívanie a pod.  

Práve výtvarný prejav, výtvarná tvorba, pri ktorej sa sústreďujeme viac na proces a myšlienku 

ako na samotný produkt, výtvor je efektívnou formou práce s (mladými) ľuďmi s postihnutím, 

resp. s mladými ľuďmi všeobecne.  

Mladí ľudia, dospievajúci a mladí dospelí sú často krát väčšinu svojho života vedení alebo 

zameraní na úspech/neúspech – na hľadanie a dosahovanie úspechu alebo, v horšom prípade, 

očakávanie neúspechu prameniaceho (viac či menej) z obmedzení, ktoré im spôsobuje 

postihnutie. V prípade fyzicky zdravých mladých ľudí to môžu byť napr. sociálne, 

emocionálne alebo iné znevýhodnenia, alebo naopak spoločensky očakávané konanie, ktoré 
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daný jedinec dosahuje alebo nedosahuje, resp. chce alebo nechce dosahovať.  

Princíp využívania arteterapeutických aktivít a techník v praxi spočíva v tom, že motiváciou 

a cieľom v tvorivom výtvarnom procese má byť primárne proces samotný, nie jeho produkt 

(ktorý však samozrejme môže byť ďalej využitý).  

 

Receptívna a produktívna arteterapia  

J. Šicková (2002, s. 30) delí arteterapiu na „receptívnu a produktívnu“. Receptívna arteterapia 

je o zámernom vnímaní, prežívaní umeleckého diela pod vedením arteterapeuta a cieľom 

môže byť abreakcia, katarzia, pochopenie vlastných pocitov, seba samého (sebareflexia), ale 

aj poznávanie, rozoznávanie pocitov iných, ich identifikovanie, pomenovanie, porozumenie 

a pod. Pri prijímaní, vnímaní (výtvarného) umeleckého produktu môže teda ísť ako o rozvoj 

osobnosti na úrovni emocionálnej, tak aj sociálnej. Tento druh arteterapie a arteterapeutických 

techník môže, ale nemusí zahŕňať aj verbalizáciu, interpretáciu a/alebo analýzu produktu, 

myšlienky, idey, procesu alebo emócií, vnemov, prežívania samotnými účastníkmi.  

Prvky receptívnej arteterapie využívam práve pri práci s novou skupinou klientov (žiakov) na 

identifikáciu, spoznanie ich vzťahu k výtvarnému umeniu vo všeobecnosti, ale aj k vlastnej 

výtvarnej tvorbe. Väčšina ľudí (dospievajúcich, mladých dospelých, ale aj dospelých) má 

problém s vlastnou výtvarnou tvorbou. Často krát odmietajú vlastné zapojenie sa do 

výtvarného procesu v presvedčení o svojej nešikovnosti alebo nedostatku talentu, zručnosti 

a pod. Tieto predsudky a stereotypy vo vnímaní (seba samého a výtvarnej tvorby) 

pravdepodobne pramenia z dlhodobého prezentovania výtvarného umenia ako niečoho 

dokonalého, s presnými líniami a verne kopírujúceho realitu – napr. portréty, zátišia, sochy. 

Málo ľudí, ktorí neboli vedení k výtvarnej tvorbe (bez ohľadu na výtvarný talent, ktorý však 

v rámci využívanie arteterapeutických techník nie je podstatný), je ochotných zapojiť sa na 

prvom stretnutí bez problémov do tvorby. Táto neochota, strach prezentovať sa, prejaviť sa je 

ešte výraznejšia u mladých ľudí a u mladých ľudí s postihnutím, ktorí sú práve v 

najcitlivejšom veku. V čase dospievania mladí ľudia vnímajú pravdepodobne každú aktivitu 

ako skúšku vlastných schopností, zručností a dôraz prikladajú vlastnej (predpokladanej, 

očakávanej) úspešnosti/neúspešnosti v danej činnosti.  

Úlohou vychovávateľa, liečebného pedagóga (realizátora arteterapeutických techník) je 

presmerovanie pozornosti z výsledku, z produktu činnosti (v tomto prípade výtvarného 

umenia) na samotný proces, zacielenie na samotnú umeleckú, tvorivú (výtvarnú) činnosť 

a pozitívne emócie z výkonu danej aktivity.  

Percepciu umeleckých výtvorov alebo aj tvorivého procesu využívam však aj počas práce 

s pravidelnými klientmi, a to napr. v prípade zaradenia novej (netradičnej) výtvarnej techniky 

alebo na uvoľnenie, odreagovanie sa a pod. Taktiež je to vhodná forma i pre účastníkov, ktorí 

majú strach z neúspechu alebo odpor k priamym (kontaktným) výtvarným činnostiam. Ich 

odpor môže prameniť aj zo strachu z nečistoty alebo nedokonalosti (línií, farieb, činností 

atď.). Väčšina klientov však pri pozorovaní ostatných (pri práci) alebo po zhliadnutí produktu 

prejavuje (postupne) záujem zapojiť sa. Motiváciou k výtvarnej tvorbe môže byť teda aj 

sociálna zložka arteterapie. 

Z prvkov produktívnej arteterapie využívam konkrétne tvorivé činnosti ako napr. kresbu, 

maľbu, modelovanie alebo intermediálne aktivity na prepojenie rôznych médií napr. audio, 
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video a pod., teda s klientmi uskutočňujeme, realizujeme tvorivý proces, ktorého výsledkom 

je výtvarný artefakt (J. Šicková, 2002). Avšak cieľom techník produktívnej arteterapie ako 

tvorivého procesu nie je len umelecká tvorba (art – umenie po angl.), ale aj liečba, 

starostlivosť (terapia), teda pozitívne ovplyvňovanie v rôznych intenciách.  

Produktívna arteterapia poskytuje širokú škálu metód, aktivít a techník na dosiahnutie cieľov, 

teda na dosahovanie a dosiahnutie rozvoja osobnosti klienta v kognitívnej, afektívnej aj 

psychomotorickej oblasti, ktoré je možné zaradiť aj do výchovného procesu a práce 

s mladými ľuďmi.  

 

Arteterapeutické techniky vhodné pri práci s ľuďmi s postihnutím 

Využívanie arteterapeutických techník, podobne ako rôzne formy práce s ľuďmi, musí mať 

určitú štruktúru na to, aby bola efektívna, aby sme dosiahli stanovené ciele, resp. (pozitívnu, 

želanú) zmenu. V prvom rade si musíme uvedomiť čo je vlastne našim cieľom, čo chceme 

dosiahnuť, zmeniť, ovplyvniť, zlepšiť a pod. V nadväznosti na to, si zvolíme také formy, 

metódy a prostriedky, ktoré sú v súvislosti s cieľom a s konkrétnym subjektom (klientom) 

najvhodnejšie, najefektívnejšie. Arteterapeutické techniky môžeme samozrejme využívať aj 

v individuálnej práci s klientom, v rámci rozvoja sociálnych a komunikačných zručností je 

však vhodnejšia práca v skupine .  

Keďže stretnutia s klientmi (žiakmi) robím pravidelne (nie jednorazovo) a zároveň 

v otvorenej skupine, pripravujem si dlhodobejší predbežný plán, ktorý priebežne mením 

podľa potrieb skupiny. V rámci stretnutí s jednou skupinou využívam 

v začiatkochjednoduchšie aktivity na spoznávanie sa navzájom, na motiváciu k výtvarnej 

tvorbe a najmä na rozvoj tvorivosti. Postupne pridávam aktivity, pri ktorých sa klienti môžu 

intenzívnejšie spoznávať (seba samých, ale aj navzájom), a pri ktorých sa mení skupinová 

dynamika. Využívam aktivity, ktoré posilňujú začlenenie klientov do skupiny a spoluprácu 

v skupine a zároveň umožňujú klientom uvedomiť si svoje miesto v spoločnosti, v skupine 

(svoju rolu, svoje možnosti a pod.). 

V jednotlivých fázach konkrétneho stretnutia si volím rôzne metódy a formy práce. 

V úvodnej fáze sú to krátke, rýchlo realizovateľné a (časovo a materiálne) nenáročné aktivity 

na rozohriatie – navodenie pracovnej, tvorivej atmosféry, motivácia klientov, prípadne 

spoznávanie sa navzájom (ak sa jedná o prvé stretnutia v skupine) a pod. Forma práce je 

väčšinou skupinová alebo párová, trvanie tejto fázy je krátke, okolo 10 až 20 minút.  

Vo fáze hlavnej činnosti sú to už náročnejšie aktivity a techniky, forma práce je buď 

individuálna alebo skupinová. Časovo sa snažím obmedziť prácu na max. 45 minút, po tomto 

čase sú klienti už väčšinou fyzicky aj psychicky unavení (v súvislosti s postihnutím a zároveň 

je to čas, keď človek začína strácať pozornosť a/alebo záujem o jednu a tú istú činnosť – je 

dôležité činnosť zmeniť a obnoviť tak pozornosť). 

V poslednejfáze – záverečnej – zakončujemstretnutie skupiny krátkou diskusiou spojenou so 

spätnou väzbou, vyjadrením pocitov a emócií, hodnotením stretnutia, prípadne predbežnými 

plánmi na ďalšie stretnutie. Táto fáza trvá v závislosti od počtu klientov a od použitých 

techník, väčšinou však približne 15 minút. Často túto fázu spojím so spoločným upratovaním 

– mladí klienti tak nemajú taký intenzívny pocit, že analyzujem a hodnotím ich prácu, výkon 

a pod., ale vnímajú to ako obyčajný rozhovor, sú teda skôr ochotní sa vyjadriť. V prípade 
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záujmu je zaradiť aj analýzu diela, produktu (podobne ako v receptívnej arteterapii), ale nie je 

to nutné. Dospievajúci a dospelí klienti väčšinou sami bez vyzvania začnú diskutovať 

a analyzovať svoje výtvory. 

U väčšiny svojich klientov sa stretávam s dvomi extrémami v sebavnímaní – buď je to 

prehnaná sebadôvera a nereálne predstavy o svojich možnostiach a schopnostiach (často 

podporovaná a rozvíjaná rodinnými príslušníkmi) alebo naopak podceňovanie a nedostatok 

ambícií a motivácie k čomukoľvek (podobne pramenia tieto pocity a názory z ich okolia). 

Oba extrémy sú pre psychiku a ďalší vývoj mladých ľudí (s postihnutím aj bez) nebezpečné. 

Niekedy sa domnievam dokonca, že prehnaná sebadôvera je ešte horšia a škodlivejšia ako 

nízke, negatívne sebahodnotenie.  

Z tohto dôvodu v tvorivej výtvarnej činnosti s ľuďmi s postihnutím využívam najčastejšie 

aktivity zamerané na realistické sebavnímanie, sebahodnotenie, ale aj prežívanie, 

identifikovanie a porozumenie pozitívnych/negatívnych emócií a úlohy a aktivity na rozvoj 

jemnej motoriky.  

Na úvod, v prvých stretnutiach sú vhodné jednoduchšie aktivity zamerané napr. na skúmanie 

a objavovanie rôznych výtvarných médií, techník, prvkov, ktoré podporujú a rozvíjajú 

predstavivosť a tvorivosť. Postupne pridávam komplexnejšie, prípadne dlhšie trvajúce 

aktivity. Väčšinou sa však snažím každé stretnutie priniesť novú aktivitu alebo aspoň zmeniť 

určité prvky v pôvodnej aktivite – materiál, techniku, námet a pod. O náplni stretnutí však 

rozhodujú aj klienti – môžu sa rozhodovať ako skupina, ale aj ako jednotlivci.  

Ako príklad uvádzam niekoľko arteterapeutických aktivít a techník, ktoré využívam 

najčastejšie, pretože je možné využiťich na dosahovanie cieľov v rôznych oblastiach, sú 

časovo, priestorovo aj materiálovo ekonomické. Zároveň sa dajú obmieňať, inovovať 

a dopĺňať podľa individuálnych potrieb a cieľov skupiny aj terapeuta (techniky a aktivity sú 

voľne prevzaté a upravené z J. Campbell, 1998 a M. Liebmann, 2005 alebo doplnené 

z vlastnej praxe): 

Čmáranice – voľné čmáranie so zavretými očami. Spojené môže byť s dokresľovaním 

vzniknutých obrazcov alebo s čmáraním na hudbu, s emocionálnym čmáraním, s následným 

vystrihovaním nakresleného a pod. Cieľom je uvoľnenie a príprava na zložitejšie aktivity a 

techniky.  

Odtlačky – odtláčanie rôznych materiálov do hliny, modelovacej hmoty (ak máme 

k dispozícii) alebo s farbami na papier, látku a pod. Cieľom môže byť spoznávanie rôznych 

materiálov, spoznávanie svojho okolia, rozvoj jemnej motoriky a pod.  

Koláž – experimentovanie s akýmikoľvek materiálmi – papier, drevo, polystyrén, látka, 

fotografie, film a pod. Výroba koláže môže byť v rámci skupiny alebo aj individuálna 

činnosť, téma môže byť zadaná, ale nemusí. Túto techniku využívam asi najčastejšie, lebo je 

možné vymyslieť množstvo variácií, je ľahko dostupná a realizovateľná aj pri ťažkých 

postihnutiach, zároveň je prijateľná aj pre ľudí, ktorí sa boja alebo nechcú samostatne 

výtvarne vyjadrovať. Kolážou je možné vytvoriť vizuálne efektívne, zaujímavé a výpovedné 

výtvarné diela. Klienti veľmi radi hľadajú aj materiál na koláž, vymýšľajú rôzne koncepty 

koláže a diskutujú o význame a zmysle. Koláž poskytuje veľa priestoru pre pôsobenie 

terapeuta. Ciele môžu byť stanovené napr. smerom k zefektívneniu komunikácie, sociálnej 

interakcie, k pozitívnemu (reálnemu) osobnému prežívaniu a pod. 
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Modelovanie – tvorba sôch z modelovacej hmoty alebo hliny. Hlina je prírodné médium 

a keď si na ňu klienti zvyknú, je príjemnejšia a efektívnejšia ako modelovacia hmota, ktorá je 

však dostupnejšia. Pred samotným modelovaním zaraďujem aktivity na rozcvičenie (jemná 

motorika) a zároveň na vnímanie materiálu. Klienti sa majú hrať s hmotou jednou rukou, 

druhou rukou, oboma rukami naraz, dostávajú rôzne pokyny a pod. V modelovaní bizarných 

a fantazijných motívov ich podporujem a motivujem čiastočne aj možnosťou zmeniť svoj 

výtvor okamžite.  

Autoportrét – rôzne formy autoportrétov – či už z hľadiska techniky, materiálu alebo 

samotného prevedenia. Na úvod najradšej využívam autoportrét na slepo – so zaviazanými 

alebo zavretými očami – aktivitu predvediem klientom názorne, aby sa nebáli. Následne sú 

vyzvaní, aby sa tiež nakreslili. Vo všetkých skupinách má táto aktivita veľký úspech – je 

jednoduchá, rýchla, zábavná. Ďalšími variáciami môžu byť: autoportrét z minulosti, 

z budúcnosti, nedominantnou rukou, ústami, autoportrét v tele opačného pohlavia, s inou 

farbou pleti, vo zvieracej ríši, autoportrét z pohľadu kamaráta, domáceho zvieratka a pod. 

Inzerát (alebo reklama) – vytvorenie fiktívneho alebo reálneho inzerátu na vlastnú osobu, na 

svoje schopnosti, alebo na niekoho iného, na nejaké podujatie a pod. Najčastejšie využívam 

na realizáciu tejto aktivity techniku koláže – je rýchla, ľahko dostupná a klienti sa neobávajú 

zlyhania z technickej nedokonalosti produktu. Aktivita umožňuje rôzne interpretácie, rozvíja 

komunikačné aj sociálne zručnosti a i. 

 

Záver 

Arteterapeutické techniky a výtvarné umenie ponúkajú v práci s ľuďmi (a obzvlášť s mladými 

ľuďmi s postihnutím) širokú škálu možností pozitívnych zmien v rôznych oblastiach ich 

života. Pri vhodnej motivácii je skoro pre každého človeka možné nájsť výtvarnú techniku, 

aktivitu, ktorá ho zaujme. 
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ZLOŽKY MUZIKOTERAPIE V PROCESE EDUKÁCIE ŽIAKOV 

S ŤAŽKÝM STUPŇOM DUŠEVNEJ ZAOSTALOSTI 

 

COMPONENTS OF MUSIC THERAPYINTHE PROCESS OF EDUCATIONFOR PUPILS 

WITHSEVEREINTELLECTUAL DISABILITY 

 

Peter PETROVIČ 

 

 

 

 

Abstrakt 

Hudba má pre jednotlivcov s ťažkým 

stupňom duševnej zaostalosti veľký 

význam. Harmonizujúci vplyv hudby sa 

odráža hlavne v ich citovom, mravnom a 

estetickom rozvoji. Navyše hudba je 

významným prostriedkom pre uvoľnenie 

nahromadenej tenzie. Hudobné činnosti 

ako zložky muzikoterapie sú svojou 

podstatou naplnené pohodou a 

optimizmom. Navodzujú u žiakov 

s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti 

atmosféru aktivity a radosti, čo potvrdzujú 

aj výsledky nášho výskumu.  

 

Kľúčové slová 
muzikoterapia, hudobné činnosti, ťažký 

stupeň duševnej zaostalosti 

 

Abstract 

Music has a great importance for 

individuals with severe mental retardation. 

The harmonizing effect of music is 

reflected mainly in their emotional, moral 

and aesthetic development. Moreover, 

music is an important means of releasing 

accumulated tension. Music activities as 

components of music therapy are 

inherently filled with ease and optimism. 

They induce the atmosphere of activeness 

and joy in pupils with severe mental 

retardation, as it is confirmed by the results 

of our research. 

 

Keywords 

music therapy, music activities, severe 

degree of mental retardation 
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Muzikoterapia a jej zložky 

Ako uvádzajú Z.Matejová a S. Mašura (1992), muzikoterapia je progresívna liečebno-

výchovná metóda, ktorá má v systéme komplexnej starostlivosti o jednotlivcov s postihnutím, 

narušením a ohrozením  špecifické poslanie. Podľa týchto autorov, „muzikoterapia disponuje 

výnimočnými, špecifickými a mnohotvárnymi možnosťami pozitívneho ovplyvňovania stavu 

ohrozených, postihnutých a narušených jedincov.“ (Mátejová – Mašura, 1992, s. 17).   

Cieľom muzikoterapie je „pomáhať objektívne zlepšiť alebo upraviť celkový stav ohrozených, 

postihnutých alebo narušených osobností bez ohľadu na vek, pohlavie, povolanie a úroveň 

vzdelania.“ (Mátejová – Mašura, 1992, s. 17). 

Aktívna muzikoterapia, vedľa aktivizujúceho fenoménu vytvárania hudby alebo spevu pôsobí 

tiež ako podnet k prejaveniu prežívaných emócií. Jednotlivci sa vyjadrujú pomocou spevu, 

zvukov, melódií, tónov, tanca, pričom k vyludzovaniu zvukov používajú často Orffov 

inštrumentár. Podľa E. Amtmannovej (2007), skupinové techniky muzikoterapie môžu 

podnecovať súdržnosť skupiny,interpersonálnu komunikáciu, neverbálne vyjadrovanie 

svojich pocitov a vnímanie druhých. 

Za základnú funkciu receptívnej zložky muzikoterapie Mátejová (1991, s. 80) považuje 

„zámerné systematické a intenzívne pôsobenie hudby na psychiku vnímateľa pri zachovaní 

fyziologického pokoja.“ Pod receptívnym vnímaním hudby sa rozumie proces aktívneho 

prijímania hudby zmyslovými orgánmi, kde prostredníctvom hudobných skladieb pôsobíme 

jednak na zmyslové orgány, ale tiež vyvolávame odozvu prostredníctvom psychických a 

somatických reakcií (Mátejová – Mašura, 1992).   

Podľa J. Pávkovej (2008), prvky hudby a muzikoterapie je možné zaradiť pri: 

- relaxácii na lôžku,  

- dramatizácii piesní a básničiek,  

- hre na hudobných nástrojoch,  

- pozeraní si detských knižiek a časopisov,  

- práci s počítačom, 

- sledovaní televízie,  

- počúvaní klasickej alebo modernej hudby,  

- rozhovore v spojení s hudbou,  

- dotváraní príbehov podľa vlastnej fantázie,  

- nenáročných vychádzkach  v doplnení o spev a riekanku.   

U žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti sa v rámci muzikoterapie využíva tiež 

muzikomaľba, ktorá spočíva v prelínaní relaxačných alebo stimulačných prvkov hudby s 

následným grafickým znázornením ich rytmu. Ako uvádzajú Matejová a Mašura (1992), žiaci 

cez čiary, kruhy, uzlíčky kreslia na výkres podľa hudby. Podľa týchto autorov to prispieva k 

rozvoju jemnej motoriky, uvoľneniu a relaxácii (Matejová – Mašura, 1992).   

 

 

mailto:peter.petrovic@ku.sk
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Hudobné činnosti využívané v edukácii žiakov s ťažkou duševnou zaostalosťou 

U jednotlivcov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti je hudba dostupný prostriedok na 

vyjadrovanie a tvorivý prejav. Vytvára pre nich príležitosť k pozitívnemu a úspešnému 

medziľudskému kontaktu. Podľa Mátejovej a Mašuru (1992, s. 64)., hudba vyvoláva „city, 

nálady, afekty, zmeny správania a súčasne ovplyvňuje aj najdôležitejšie vegetatívne funkcie, 

vytváranie hlasu a reči, ako aj vlastnú hudobnú aktivitu.“ Z tohto dôvodu by bolo žiaduce, 

aby hudobné činnosti mali dominantné postavenie v procese edukácie žiakov s ťažkým 

stupňom duševnej zaostalosti. 

Medzi oblasti hudobných činností patria: 

1. receptívne činnosti, ktoré sa realizujú počúvaním hudby, 

2. hudobné prejavy:  

a. reprodukčné (interpretačné), 

b. produkčné (tvorivé, ktoré sa uskutočňujú spevom, hrou na jednoduchých 

hudobných nástrojoch a hudobno-pohybovými činnosťami). 

Pri výučbe vokálnych činností s využitím muzikoterapie sa využíva interpretácia sluchom 

zachytených zvukov.  

U žiakov s duševnou zaostalosťou pieseň slúži k rozvoju a rozširovaniu slovnej zásoby, 

zlepšovaniu pamäte, rozvoju reči, zlepšovaniu artikulácie. Žiaci majú možnosť odreagovať sa. 

Podľa Kantora (2009), v speve sa zapájajú emocionálne, motorické, percepčné a kognitívne 

funkcie. Primárna rytmická aktivita sa umocňuje hrou na telo, pomocou ktorej sa žiaci 

inštinktívne prispôsobujú a približujú rytmu spevu a hry na hudobnom nástroji.  

V rámci spevu je dôležitý výber skladieb. Skladby by mali byť také, ktoré už po prvom počutí 

vzbudzujú záujem u žiakov. Rytmická spontánnosť piesní s atraktívnym hudobným 

sprievodom dokáže u žiakov s ťažkou duševnou zaostalosťou vyburcovať psychickú a 

somatickú aktivitu.  Rytmus nástrojovej hry ich núti bez toho, aby si to uvedomovali k tomu, 

aby prispôsobovali svoj individuálny prirodzený rytmus hre učiteľa. Môžu tým podľa  

Matejovej a Mašuru (1992), postupne dosiahnuť určitý súlad pohybov v jemnej a hrubej 

motorike a ich následnej koordinácie s rytmom hudby a textu piesne. 

Michálková a Strenáčiková (1995) tvrdia, že pod percepciou rozumieme cieľavedomé 

vytváranie, formovanie a zdokonaľovanie schopností vnímať hudbu uvedomele. 

Počúvanie hudby patrí k nenahraditeľným hudobným činnostiam. Žiaci si rozvíjajú 

prostredníctvom neho svoj rozumový a citový potenciál. Podľa Baranovej (2013), vnímanie 

hudby je jeden z najčastejších a najprirodzenejších kontaktov žiaka s hudbou. Dôležité je pri 

výbere hudby zohľadniť druh a stupeň duševnej zaostalosti a momentálnu náladužiakov. 

Amtmannová (2007) tvrdí, že percepcia hudby môže psychickú a somatickú stránku človeka 

uvoľniť. V tomto prípade by šlo o hudobnú relaxáciu. Na druhej strane môže podľa tejto 

autorky počúvanie hudby pôsobiť terapeuticky  - v zmysle pozitívneho preladenia. Obidva 

spôsoby sú zaradené medzi terapeutické techniky (Amtmannová, 2007) .  
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Percepčné činnostisa často spájajú s inými druhmi umenia (slovesným, tanečným, 

výtvarným), k čomu je v prípade žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti potrebná 

vhodná motivácia.  

Inštrumentálne činnosti sa uskutočňujú dvoma spôsobmi, hrou na telo a hrou na hudobných 

nástrojoch.  

Vlastné telo je prvým nástrojom, na ktorom môže žiak s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti 

vyjadrovať hudobné popudy vyvolané vnútornými reakciami podľa svojich možností a 

schopností. Medzi základné zložky hry na telo patrí plieskanie, tlieskanie, lúskanie a dupanie 

nohami. Hru na telo najčastejšie sprevádzajú detské riekanky, vyčítanky a pesničky.„Hra na 

telo predstavuje nenahraditeľný spôsob primárnej rytmickej stimulácie a korekcie v oblasti 

jemnej i hrubej motoriky, rozvíjania citlivosti taktilnej percepcie, sluchovej analýzy i 

konštruktívneho odreagovania“ (Mátejová – Mašura, 1992, s. 99).Na túto techniku nadväzuje 

hra na hudobné nástroje, ktorá predstavuje nenahraditeľnú možnosť žiakov s ťažkým stupňom 

duševnej zaostalosti  zúčastňovať sa na aktívnej hudobnej produkcii.  

Inštrumentálna hra sa v tomto prípade realizuje na jednoduchých (detských) hudobných 

nástrojoch, ktoré umožňujú rozvíjať u žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti 

spontánnosť a aktivitu. Podľa Dobrotovej a Michálkovej (1997), hra na nástrojoch rozvíja 

rytmické cítenie, city, pohybový prejav a pomáha pri duševnej únave. 

Amtmannová (2007) delí detské hudobné nástroje na: 

- rytmické - využívajú sa hlavne na zvýrazňovanie riekaniek, piesní alebo na vytváranie 

rozličných zvukových efektov. Patria sem drevené paličky, bubon, tamburína, štrkáčik, 

hrkálky, triangel, zvončeky, prstové činelky, činely, detské tympany,  

- melodické - s určitým ladením, ktoré sa využívajú na vyjadrovanie výškových vzťahov. 

Patria sem metalofón, zvonkohra, xylofón.  

Okrem spomínaných nástrojov žiaci s ťažkou duševnou zaostalosťou používajú rôzne 

hrkálky, bubienky, klepadlá alebo tiež ručne vyrobené nástroje podľa vlastnej fantázie.  

Najčastejšie sa v procese edukácie využívajú nástroje z Orffovho inštrumentária. 

Hudobno-pohybové činnosti vychádzajú z jednoty slova, pohybu a hudby. Podľa Dobrotovej 

a Michalkovej (1997), ich spoločným základom je rytmus. Ako uvádza Baranová (1997, s. 

74), hudobno-pohybová tvorivosť rozvíja u žiakov „hudobné vnímanie, myslenie, pamäť a 

predstavivosť. Skvalitňuje hudobný sluch, zdokonaľuje estetiku pohybu, pohybovú 

koordináciu, hru na hudobné nástroje.“ Podľa autorky, má vychádzať zo „žiakovej 

spontánnosti, vitality, motorickej nespútanosti, zvedavosti, jeho schopností.“ (Baranová, 

1997, s. 74).   

Hudobno-pohybové hry sa realizujú pomocou vybraných hudobných skladieb, ktoré svojím 

intenzívnym pôsobením a rytmom aktivizujú žiakov k hraniu, spevu a pohybu. Ide zväčša o 

pohybovú improvizáciu alebo vzájomné napodobňovanie na hudobnú ukážku. Tieto činnosti 

sú sprevádzané hrou na detských hudobných nástrojoch. Od jednoduchých pohybových 

prvkov sa prechádza k tancu.  
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Spojenie hudby s pohybom je významným prvkom, ktorý sa podieľa na duševnom vývine a 

rozvoji psychomotorických vlastností žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti. Podľa 

Melichera (1991), prostredníctvom hudobno-pohybových činností dochádza k rozvoju 

rozumových schopností, citov, fantázie, pohybových schopností, zlepšuje sa koordinácia 

pohybov, obratnosť, držanie tela a pod. 

 

Výsledky výskumu 

Cieľom výskumu bolo poukázať na možnosti a prínos  hudobných činností v procese edukácie 

žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti.  

Hlavnou výskumnou metódou bolo pozorovanie. Využili sme aj interview so špeciálnym 

pedagógom, pracujúcim so žiakmi s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti jedenásť rokov. 

Výskumnú vzorku tvorili traja žiaci (chlapci) s diagnostikovanou ťažkou duševnou 

zaostalosťou, vzdelávaní vo variante C špeciálnej základnej školy.  

 

Záznam z pozorovania 

Chlapec A, vek: 9 rokov a 10 mesiacov, Dg: ťažká duševná zaostalosť, detská mozgová obrna 

– spastická kvadruparéza s prevahou vpravo, sekundárna lezionálna epilepsia, hydrocefalus, 

symptomatická porucha reči, dyzartria.   

Žiak nevedel verbálne komunikovať. Za obdobie pozorovania sme sa stretli len s 

neartikulovanými zvukmi.Preferoval hru na telo, pri ktorej sa využívala hlavne tamburína, 

prípadne činely. Učiteľ tamburínou udieral o vozík. Striedal slabšie a silnejšie údery, údery po 

pravej a ľavej časti, tiež po hornej a dolnej časti, prípadne sa slabo dotkol tela žiaka alebo ňou 

udieral o svoju ruku vo vzduchu. Žiak mal pri tejto činnosti výrazné prejavy radosť, ktoré boli 

sprevádzané až nekontrolovateľnými výbuchmi smiechu. Snažil sa buchnúť po tamburíne,  

reagoval na zvuky zo všetkých strán, otočil sa vždy na tú správnu stranu odkiaľ zvuk skutočne 

šiel. Kladne reagoval aj na vysoké tóny, hrané hlavne na klavíri, kedy sa žiak otáčal, 

prevaľoval z jednej strany na druhú, smial sa, vykrikoval rozličné neartikulované zvuky. 

Jedným z prejavov bolo zovretie ruky v päsť a jej mávanie, pripadne kývanie celou rukou 

zdvihnutou pri hlave. Reagoval na hudbu rytmickú a melodickú. Obľúbené boli jemu známe 

piesne. Ak mal náladu, pozitívne na neho vplývala tiež pomalá až melancholická hudba. 

Počas Mikulášskeho programu,vystupoval v jednom z hudobných čísel. Učiteľ hral na klavíri 

a spieval pieseň, žiak sedel vo vozíčku na pódiu a mal v ruke činel, ktorým udieral po 

vozíčku. Počas koncertu v mestskom kultúrnom stredisku bol pokojný. Otáčal sa z jednej 

strany na druhú a smial sa. 

  

Chlapec B, vek: 14 rokov a 2 mesiace Dg: stredne ťažká duševná zaostalosť, organické 

poškodenie mozgu, detská mozgová obrna- kvadruparetická forma s výraznejším postihnutím 

dolných končatín, porucha zraku.     

V čase výskumu sa žiak nachádzal v období puberty, bol celkovo nepokojnejší, náladový, 

vyskytovali  sa u neho záchvaty hnevu, hryzenie si ruky a krik. Reč bola u neho rozvinutá na 

úrovni jednoduchých slov až slovných spojení. Ak sa učiteľ spýtal, či chce žiak čítať alebo 

spievať vedel sa vždy rozhodnúť. Vyberal si podľa nálady, no väčšinou sa rozhodol pre spev. 
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Poznal všetky piesne. Vedel si pieseň vybrať tak, že povedal určité slovo z danej piesne, ktoré 

sa v nej častokrát vyskytovalo. Niektoré piesne si aj pospevoval, prípadne si pospevoval určité 

slovo z nich, ktoré bolo u neho dobre zafixované. Počas spevu a hry na gitare alebo klavíri sa 

usmieval, pokyvoval si hlavou, do rytmu udieral rukou o operadlo vozíka. Upokojujúco na 

neho pôsobila hra na tamburíne. Rád počúval hudbu aj z CD a pozeral premietanie hudobných 

programov, v ktorých vystupovali žiaci zo školy. Počas nácviku na Mikulášsky program, 

spolu s učiteľom spieval piesne. Páčila sa mu hra na telo a na rozličné jednoduché hudobné 

nástroje, napr. ozvučené vajíčka, drevené paličky ...  

Vyskytovali sa u neho častokŕče, prípadne bol ospalý. Vtedy ho umiestňovali buď do 

relaxačného vaku, alebo na posteľ. Počas toho bola pustená hudba z rádia, z CD, prípadne 

učiteľ spieval piesne s doprovodom gitary alebo klavíra. Na žiakovi bolo badať, že táto 

činnosť má na neho terapeutický a relaxačný účinok.   

Chlapec C, vek: 9 rokov a 6 mesiacov, Dg: ťažká duševná zaostalosť, Angelmanov syndróm, 

hyperaktívna porucha spojená so stereotypnými pohybmi, porucha výživy- asténia, poruchy 

spánku, hypertónia, spasticita. 

Žiak mal rád hračky, ktoré vydávali rozličné tóny. Čo sa týka hudby a hudobných činností 

nevenoval im nejakú výraznú pozornosť. Počas spevu a hry na hudobné nástroje neustále 

odbiehal, venoval sa jeho obľúbeným iným činnostiam, nedokázal obsedieť na stoličke. Sedel 

iba ak mu to učiteľ prikázal a sám ho na stoličku posadil. Po chvíli sa však vždy postavil a 

odišiel sa hrať. Keďže žiak dokázal chodiť, hoci mal problémy s motorikou, využívala sa u 

neho hudba v spojení s pohybom. Reagoval stále rovnakým spôsobom, začal sa smiať, 

vyskytovali sa u neho až výbuchy smiechu, dával si ruky za chrbát, rozlične ich otáčal a začal 

tiež robiť stereotypné pohyby hlavou a trupom. Tieto pohyby spočívali v predkláňaní sa. Rád 

používal jednoduché hudobné nástroje Orffovho inštrumentária a sám si ich vyberal zo skrine. 

Najradšej mal tamburínu, prípadne drevené paličky, s ktorými sa snažil búchať. Počas hrania 

piesní si ľahol do vaku. 

 

Interpretácia výsledkov pozorovania 

Na základe informácií z pozorovania môžeme konštatovať, že najčastejšie využívanými 

hudobnými činnosťami v procese edukácie žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti 

boli percepčné činnosti. Hudba na žiakov pôsobila pozitívne, uvoľňujúco, zbavovala ich 

psychického napätia, agresivity, plaču, únavy. Žiaci boli pri počúvaní hudby pokojnejší, buď 

sa zameriavali na činnosť, ktorú momentálne vykonávali, alebo pri počutí známej obľúbenej 

piesne zastali a započúvali sa do nej, poklepkávali si po stole.Počúvanie hudby pôsobilo aj na 

celkovú klímu v triede a vzťahy medzi žiakmi. Žiaci reagovali tiež na vokálne činnosti. 

Veľmi obľúbené boli tak isto inštrumentálne činnosti najmä hra na ľahko ovládateľné nástroje 

Orffovho inštrumentária. Mali radosť zo všetkého, čo vydávalo zvuk.  

 

Interview  so špeciálnym pedagógom  

1. Ako dlho pracujete so žiakmi s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti?  

„So žiakmi s ťažkou duševnou zaostalosťou pracujem 11 rokov.“ 

2. Považujete hudbu a hudobné činnosti za významnú súčasť edukácie žiakov s ťažkým 

stupňom duševnej zaostalosti?   
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„Áno, považujem hudbu ako aj hudobné činnosti za dôležitú súčasť vo výchovno-

vzdelávacom procese“.  

3. V čom konkrétne vidíte prínos hudobných činností pre rozvoj a vzdelávanie žiakov  s 

ťažkým stupňom duševnej zaostalosti?  

„Prínos vidím hlavne v rozvoji slovnej zásoby, reči, hudba je silným stimulujúcim 

prostriedkom pozitívnych pocitov, žiaci sa učia tiež prostredníctvom hudby kooperovať s 

ostatnými, dochádza k určitému sociálnemu začleneniu do spoločnosti“.  

4. Môžete na základe skúseností a praxe povedať, ako práve hudba (a hudobné činnosti) 

ovplyvnili vašich žiakov, prípadne v ktorých oblastiach?  

„Jednému z mojich žiakov s ťažkou duševnou zaostalosťou (chlapec B) sa práve na 

základe môjho spevu pred piatimi rokmi rozvinula reč, naučil sa pár slov z textov piesní. 

Hudba na žiakov pôsobí veľmi pozitívne, využívam ju stále, je dobrým terapeutickým 

prostriedkom v prípade hnevu, kriku. Považujem ju za pozitívny prostriedok v edukácii 

nielen žiakov v pásme ťažkej duševnej zaostalosti, ale tiež u ostatných žiakov v ostatných 

pásmach duševnej zaostalosti. Prostredníctvom nej sa rozvíjajú už spomenuté oblasti, ale 

žiaci sa tiež posúvajú do cudzieho prostredia, nemajú problém vystupovať na javisku, 

poznávajú piesne na spoločenských udalostiach (svadba, koncertné predstavenia)“. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hudba a hudobné činnosti majú mnohostranné využitie a 

širokospektrálny vplyv na žiakov s ťažkou duševnou zaostalosťou. Vychádzajúc s dôkladného 

teoretického štúdia k danej téme, na základe informácii s pozorovania a realizovaného 

interview so špeciálnym pedagógom, dovoľujeme si predložiť návrhy a odporúčania pre 

realizáciu procesu edukácie žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti. Do poručujeme  

aplikovať hudobné činnosti počas celého edukačného procesu žiakov s ťažkým stupňom 

duševnej zaostalosti.Bolo by žiaduce, aby špeciálny pedagógovládal hru aspoň na jednom 

hudobnom nástroji a nemal problém spievať. Odporúčame využívať najmä nástroje Orffovho 

inštrumentária, ktoré napomáhajú nielen k rozvíjaniu sluchového vnímania, ale aj jemnej 

motoriky. Uplatňovať hru na telo. Rytmizovať básničky, riekanky. Využívať hudbu pri 

kreslení, maľovaní a púšťať žiakom rozličné zvuky z CD (zvierat, prírody) a ich 

rozoznávanie,  čo má tiež relaxačný charakter. 

 

Záver 

Aplikovanie muzikoterapie v procese edukácie žiakov s ťažkým stupňom duševnej zaostalosti 

smeruje k ich všestrannému rozvoju. Zlepšujekognitívnu (vnímanie, pamäť, pozornosť) a 

telesnú funkčnosť (podpora pohybu a podpora reči) organizmu. Prispieva k rozvoju 

senzomotorických a sebaobslužných zručností a sociálnej integrácie žiakov s ťažkým 

stupňom duševnej zaostalosti. Realizácia zložiek muzikoterapie v procese edukácie im však 

prináša nielen pomoc, ale aj radosť a potešenie z hudby.  
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Abstrakt 
Príspevok pojednáva o špecifikách 

multisenzorického prostredia vo všeobec-

nosti ako priestoru pre vyjadrenie 

emotívnej abreakcie klienta v terapeu-

tickom procese. Zameriava sa na expresiu 

a jej všeobecné vymedzenie, expresivitu 

klienta a jej špecifiká v multisenzorickom 

prostredí. Prináša ukážky z výskumu 

terapeutických intervencií u človeka 

s viacnásobným postihnutím v multi-

senzorickom prostredí. 

 

Kľúčové slová 

multisenzorické prostredie, človek s viac-

násobným postihnutím, expresivita 

 

Abstract 

The article deals with the specifics of 

multisensory environments in general as a 

space for the expression of emotional 

abreaction of the clients in the therapeutic 

process. It focuses on expression and its 

general definition, expressiveness of 

clients and its specifics in multisensory 

environments. It presents selected 

examples of research in therapeutic 

interventions for people with multiple 

disabilities in multisensory environments. 
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multiple disabilities, expressivness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje 

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych štúdií 

a liečebnej pedagogiky, Katedra liečebnej pedagogiky, Račianska 59, 813 34 Bratislava, e-

mail: zatunka@gmail.com  

mailto:zuzana.lucka@gmail.com


EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

107 
 

Úvod 

Multisenzorické prostredie je čoraz častejšie využívaným prostredím nielen pre terapeutické 

pôsobenie, ale je priestorom i pre diagnostiku. Toto prostredie je špecifické tým, že pôsobí na 

klienta relaxačne, aktivizujúco, stimulujúco, v závislosti od vybratých použitých 

komponentov a celkového ladenia miestnosti. Priestor, v ktorom klient dostáva v jednom čase 

znásobené stimuly/podnety, vytvára prieniky pre stimuláciu aktivity ako v individuálnom, tak 

i v skupinovom prejave, poskytuje široké spektrum možností aj pre samotné vyjadrenie sa 

(expresiu) klienta a to spôsobom preňho ľahko uchopiteľným, pochopiteľným.  

Expresia má dôležitú úlohu najmä vo vyjadrení sa klienta preňho prirodzeným spôsobom, 

napriek tomu, že nepoužíva tradičné komunikačné formy a jeho slovník je alternatívny. 

V pripravenom multisenzorickom prostredí je expresia klienta priam provokovaná, a to 

rôznymi senzorickými podnetmi – zrakovým, sluchovým, čuchovým, hmatovým, atď.  

 

Z výskumu 

Miškina komunikácia je alternatívna, komunikuje pohybmi očí – zatvorenie očí znamená áno, 

otvorené oči značia nie. Motivácia ku komunikácii nie je vysoká, je pre ňu typická najmä 

zvýšená časová dotácia a trpezlivosť zo strany komunikátora. V multisenzorickom prostredí 

Miška ožíva. V bielej miestnosti Snozelen začína džavotať, prechádzajúc až v radostný smiech 

sprevádzaný pohybom hornej časti tela. Sama začiatok  komunikácie provokuje, nadväzuje so 

mnou takmer okamžite po príchode očný kontakt a vyžaduje si obľúbené komponenty 

v miestnosti. Prvá časť intervencie v mulitsenzorickom prostredí je zameraná stimulačne, 

následne je volená relaxácia vo vybranom prostredí – na vodnej posteli, hojdačke v tvare 

padajúceho listu.   

  

Expresia v terapeutických technikách je intenzívnym uplatnením adekvátneho spôsobu 

vyjadrovania sa cez špecifické prostriedky, ktoré multisenzorické prostredie samo ponúka. 

Pre komponenty využívané v tomto prostredí je špecifická vysoká miera variability, 

využiteľnosti, a pre terapeuta ponúka široké spektrum terapeuticky využiteľných nástrojov. 

Ak ide o klienta s viacnásobným postihnutím, kde ide o veľmi individualizované 

znevýhodnenie, i expresia má svoje špecifiká. Častokrát tu ide o minimálne prejavy, ktoré 

odborník spozoruje až na základe vlastného poznania klienta a jeho špecifík. Kováčová 

(2010) uvádza, že práve prostredie so širokým spektrom využitia môže byť využiteľné ako 

priestor pre provokovanie expresie klienta. 

Expresiou tu môže byť napríklad mrkanie očami, intenzita dýchania, tepovej frekvencie. 

Friedlová (2011) uvádza, že expresiou klienta ktorá má charakter komunikácie môže byť: 

 hlboký dych, vzdychanie, stonanie,  

 otváranie očí a úst, 

 pousmiatie, úsmev, 

 uvoľnenie svalového tonusu, mimiky a pohybov, 

 pokojné pohľady do okolia a na poskytované stimulačné elementy, 

 zatváranie očí a úst, blednutie, 

 nepokojné, nepravidelné dýchanie, 

 plač, krik, stonanie, 
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 zvýšenie svalového tonusu, kŕčovité držanie tela, kŕčovitá mimika a pohyby, 

 reakcie signalizujúce obranu, odvrátenie sa a gestá proti osobám, predmetom, 

 všeobecný motorický nepokoj a stereotypné správanie, 

 manipulácia na vlastnom tele a sebapoškodzovanie, 

 a ďalšie. 

 

Z výskumu 

Vanda reaguje na stimuláciu v multisenzorickom prostredí pohybmi hlavou do strán. 

Absencia pohybu značí odpoveď nie, súhlas komunikuje otočením hlavy do ľavej strany 

a nadviazaním očného kontaktu. Okrem tohto základného súboru jej expresívnych prejavov, 

vyjadruje spokojnosť zrýchlením dýchania, sčervenaním v tvári. Pri telesnej stimulácii 

s optickými vláknami sa najskôr úplne uvoľní, zvyčajný spôsob komunikácie (pohyb hlavou do 

strán), akoby prestala v momente používať. Jej dych sa začne zrýchľovať a stáva sa plytším, 

očervenie v tvári a pre moment stimulácie sa toto pre terapeuta stáva jej jedinou expresiou, 

kedy vyjadruje svoju spokojnosť. 

 

Fowler tvrdí (2007, s. 22), že „multisenzorické prostredie je vhodným priestorom na podporu 

senzorických aktivít u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím“. Pre realizáciu 

multisenzorickej terapie v Snoezelen prostredí je zvlášť dôležité realizovať ju vo vopred 

pripravenom prostredí, prispôsobenú klientele a jej špecifikám. Ponechalová a Lištiaková 

(2010), uvádzajú, že je potrebné zohľadňovať najmä individuálne potreby, schopnosti 

a možnosti. Lištiaková (2014) zdôrazňuje dôležitosť využitia multisenzorického prostredia 

i u klientov s poruchami autistického spektra, práve pre možnosti vysokej variability využitia 

rôznych podnetov, uchopiteľných i pri špecifickej expresii klienta. 

Multisenzorické prostredie je prostredím, ktoré, ako sme už uviedli, je možné využiť nielen 

na stimuláciu ale i na relaxáciu. Friedlová (2011) uvádza, že je vhodným prostredím i na 

prijímanie prostriedkov bazálnej stimulácie. V našich podmienkach sú najčastejšie využívané 

tri typy miestností. Fowler (2008) ich vymedzuje ako: 

1. Biela – určená prevažne na relaxáciu, 

2. Tmavomodrá – vhodná najmä pre klientov s viacnásobným postihnutím v kombinácii 

zo zrakovým postihnutím, 

3. Farebná / hravá – podnecuje fantáziu a vyzýva k pohybu, je veselá, farebná, čo klienta 

podnecuje k expresii. 

 

Zariadenie multisenzorickej miestnosti má svoje špecifiká v závislosti od možností klientely, 

ktorá ju využíva a zamerania sa na stimuláciu jednotlivých oblastí.Fowlerová (2007, s. 23) 

uvádza, že v multisenzorickom prostredí sú u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím 

podporované: 

 komunikačné zručnosti 

 zapájanie sa do činností, sociálna interakcia – objavovanie rôznych ciest ku interakcii 

s rozličnými podnetmi 

 kognitívne zručnosti – poznávanie farieb, efektov,.. 
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Strašilová a Lucká (2011, citované podľa Kováčová, 2011) uvádzajú špecifické komponenty 

pre multisenzorickú miestnosť využiteľnú u klientov s viacnásobným postihnutím: 

 hudobná vodná posteľ s reproduktormi umiestnenými pod vodným matracom, šíri 

vibrácie do celého tela, stimuluje aktívny spontánny pohyb, pôsobí relaxačne, 

uvoľňujúco na svalstvo, spasticitu, vyvoláva úsmev na tvári. Hudba, prúdiaca do 

matraca sa volí na základe osobného výberu jednotlivca s viacnásobným postihnutím. 

 hojdacie kreslo v tvare padajúceho listu slúži na stimuláciu vestibulárneho vnímania, 

sústredenie sa na kolísavý pohyb, a uvedomovanie si polohy vlastného tela. 

  aromadifuzér - elektrický prístroj šíriaci vôňu, pôsobiaci na čuchové vnímanie, výber 

vône volíme podľa zámeru terapeutickej intervencie, aktivizujúcu, alebo upokojujúcu. 

 bublinostroj - produkuje bubliny dopadajúce na celú plochu tela.  

 bublinkový valec – vizuálny podnet, určený na sledovanie stúpajúcich bubliniek 

a meniacej sa farby, disponuje tiež ovládačom, ktorým si jednotlivec s viacnásobným 

postihnutím môže farby a bublinky sám ovládať napriek obmedzeniam 

 zrkadlová guľa – vizuálny podnet, slúži na vizuomotorickú koordináciu u jednotlivca 

s viacnásobným postihnutím .... (jednotlivec s viacnásobným postihnutím sa naťahuje sa 

odleskami zo zrkadlovej gule). 

 optické vlákna meniace farbu - slúžia na zrakovú stimuláciu, jednotlivec 

s viacnásobným postihnutím aktívne sleduje pohybujúci sa svetelný podnet, načahuje sa 

rukou, skúma farby.  

 

Z výskumu 

Rado si vybral v miestnosti vodnú hudobnú posteľ. Uložila som ho na ňu a pustila hudbu 

podľa výberu. Po chvíli začal očami ukazovať nad seba hore. Ponúkla som mu postupne na 

´výber všetky komponenty, ktoré sa na poličke nad ním nachádzali. Vybral si bublinostroj. 

Spustila som bubliny a Radko fascinovane pozeral ako sa bubliny vytvárajú a klesajú dole. 

Bublinu najskôr zachytil rukou. Následne som ho presunula pod bublinostroj tak, aby bubliny 

dopadali na povrch jeho tela. Najskôr reagoval prekvapene, po chvíli začal spokojnosť 

prejavovať hlasným smiechom. 
 

Expresia klienta v viacnásobným postihnutím má v multisenzorickom prostredí svoje 

špecifiká, ktoré je potrebné zohľadňovať, ako napr. špecifické osobitosti komunikácie, 

zdravotný stav, možnosti pohybu a prejavu prostredníctvom vlastného tela. Využívanie tohto 

typu prostredia zažíva na Slovensku veľký úspech, a aj v zariadeniach kde pre finančnú 

náročnosť nie je možné takúto miestnosť si vytvoriť, sa často používajú aspoň jednotlivé 

komponenty či prostriedky, ktoré nám na stimuláciu viacerých zmyslov ponúka naše prostredí 

(napr. na vytvorenie rôznych hmatových a zvukových dosiek).  
 

Kľúčový princíp multisenzorickej terapie je v prostredí, ktoré má byť pre klienta príjemný 

a bezpečným prostredím, v ktorom zážitkovým spôsobom spoznáva vlastné telo, rozširuje si 

variabilitu svojej expresie ako prejavu voči okoliu a dáva mu možnosti nových podnetov do 

budúcnosti. 
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ZAMESTNÁVANIA V RANEJ ERGOTERAPII 

 

OCCUPATION IN THE EARLY OCCUPATIONAL THERAPY 

 

Barbora KOVÁČOVÁ 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Zamestnávania sú v procese ranej 

ergoterapie považované za základné 

prostriedky. Ich súčasťou je aktívny proces 

učenia sa cez zážitok v prítomnosti 

vzťahovo blízkej osoby. Na základe 

delenia zamestnávaní v ergoterapii ich 

autorka popisuje po skupinách – mani-

pulačné, konštrukčné a kreatívne 

zamestnávania. Jednotlivé druhy zamestná-

vaní sú analyzované na podklade 

kvantitatívno-kvalitatívneho vyhodnotenia, 

konkrétne v skupine detí s rizikovým 

vývinom počas poradenskej individuálnej 

intervencie a taktiež počas individuálnej 

intervencie v domácom prostredí. 

Výsledky z pozorovaní sú základným 

materiálom v oblasti výskumu v ranej 

ergoterapii. 

 

Kľúčové slová 

ergoterapia, dieťa s rizikovým vývinom, 

zamestnávania, výskum 

 

Abstract 

In the process of early occupational 

therapy, occupation is considered as its 

fundamental means. It includes an active 

process of learning through experience in 

the presence of a close person. On the basis 

of dividing of occupations in occupational 

therapy, the author describes them 

according to groups – handling, structural 

and creative occupation. Particular types of 

occupation are analysed using quantitative 

and qualitative evaluation in a group of 

children with developmental disorders 

during individual intervention at a 

counselling centre and also in a home 

environment. The results of our 

observations are basic material in the field 

of early occupational therapy research.  

 

 

Keywords 

occupational therapy, children with 

developmental disorders, occupation, 
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Zamestnávanie - vstup do problematiky 

Zamestnávania ergoterapii realizujúce od raného veku možno špecifikovať ako cielené rané 

ergoterapeutické činnosti (tzv. vývinovo orientovaná ergoterapia, raná ergoterapia). Počas 

nich sa majú zohľadňovať sociálne, kultúrne a ekonomické potreby dieťaťa a taktiež i 

podmienky prostredia, v ktorom žije (porov. Kováčová, 2014).  

Vývinovo orientovaná ergoterapia je určená pre každé dieťa s rizikovým i potencionálnym 

rizikovým vývinom do šiesteho veku života a jeho rodinu. Ak popisujeme všeobecný koncept 

vývinovo orientovaných terapií, tak základom každej z nich, je vytváranie čo najširšieho 

spektra príležitosti k aktívnej, hrovej činnosti v optimálnom rozvíjaní dieťaťa od narodenia. V 

tomto priestore je aktívnemu konaniu dieťaťa prisúdený dôležitý status s dôrazom na 

(re)konštrukciu optimálneho vývinu a ďalší možný vývinový progres. Podľa Jankovského 

(2001) má byť táto forma pomoci (v kontexte s ranou ergoterapiou) vnímaná ako účelné 

zamestnávanie, orientované na realitu pracovného života, na podporu kvality života na jednej 

strane a na druhej strane na podporu kreativity s ohľadom na vek a zdravotné znevýhodnenie. 

Základným prostriedkom ergoterapeutickej pomoci vo včasnej intervencii je jednoznačne 

hra, činnosť doplnená o adekvátny prvok (pozri Grzesiak Witek, Witek, 2008; Műller, 2014). 

Príležitosti na ranú výchovu a/alebo ranú intervenciu sú primárne prepojené s aktívnym 

konaním dieťaťa/detí od narodenia. Využívanie každodenných, pre dieťa známych, ničím 

neobvyklých situácií, je významným krokom pri rozvíjaní individuálnych potrieb dieťaťa.  
 

Teoretické východiská zamestnávania v ranej ergoterapii (Kováčová, 2014) vychádzajú 

z podmienok ranej starostlivosti (Tichá, 2009), z vývinovej psychológie (konkrétne z profilov 

dieťaťa v jednotlivých oblastiach vývinu) a z Model of Adaptation through Occupation (Reed 

a Sanderson, 1983). Teoretické poznatky z primárnych zdrojov sa prelínajú a spájajú do 

spomenutého modelu, v ktorom autori predpokladajú, že prostredie, kde sa zamestnávania 

realizujú pozitívne ovplyvňuje samotný proces. Primárne má byť prostredie pripravené 

a otvorené voči potrebám klienta so znevýhodnením. Má byť prispôsobené klientovi (jeho 

individuálnym danostiam vychádzajúcich z osobitostí znevýhodnenia a taktiež zo špecific-

kých na oblasť motoriky zameriavajúcich sa kompetencií) a poskytovalo čo najlepšie 

podmienky pre vykonávanie jednotlivých druhov zamestnávaní. Autori (ibidem) 

predmetného modelu upozorňujú na možnosť vzniknutého diskonforu klienta, napríklad  

v prepojení znevýhodnenia s nepriaznivým prostredím, s neznámym prostredím a s nevhodne 

vybranými zamestnávaniami atď. Tieto nevhodné konštelácie pôsobiace v nesprospech 

klienta jednoznačne ovplyvňujú celkový výsledok pôsobenia ergoterapeuta. Vzhľadom na 

možnosti a limity ranej ergoterapie je potrebné, aby boli žiaduce zmeny zadefinované, taktiež 

to platí aj pre úpravy potrebné k zabezpečeniu progresu vo vývine dieťaťa, a to v konkrétnej 

oblasti a zároveň nebolo ohrozené dosiahnutie akejkoľvek miery úspechu v zvyšovaní kvality 

života. Využívaním cielených zamestnávaní sú podporované zlepšenia funkčného stavu 

jednotlivca, ktoré umožňuje realizovať inklúziu dieťaťa do bežného života. Podľa 

Krivošíkovej (2011) je táto forma terapie obvykle zabezpečovaná v určitom prostredí a v 

čase, kedy je možné zabezpečiť dieťaťu neustálu interakciu s okolím. V priestore vzájomnej 

koexistencie si dieťa zvyká na aktívnu prítomnosť dospelého, neskôr rovesníka (iného 

dieťaťa) a učí sa spolupracovať s prvým partnerom (dospelým). A to všetko v prostredí 

bezpečia, istoty, ktoré sa v nemalej miere sa podieľa v nadväzovaní dôvery vo rozvíjajúcom, 
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či už existujúcom vzťahu. Tak dieťa spoznáva a upevňuje zmysluplné interakcie s okolím, a 

to v súvislosti s opätovne nadobudnutých, či (znovu)aktualizovaných kompetencií. 

Jelínková (2009) zdôrazňuje význam zamestnávania (činnosti), ktorú dieťa vykonáva 

a apeluje na prístup zameraný na osobu, na dieťa, ktoré sa stáva a má byť centrom pozornosti. 

V interakcii s osobami a prostredím sa dieťa postupne učí adaptovať sa na podmienky, ktoré 

požaduje spoločnosť, čím je mu umožnené účelne konať v sociálnom prostredí.  
 

Klasifikácia druhov zamestnávaní v ergoterapii 

Začiatkom zamestnávaní, ktoré sú zahrnuté aj ako súčasť ranej ergoterapie, je voľné 

experimentovanie s materiálom a pomôckami. Táto činnosť sa riadeným usmerňovaním zo 

strany terapeuta stáva cieleným zamestnávaním, ktoré môže byť podľa Kubínkovej 

a Krížovej (2007, s. 73) diferencované na „individuálne a skupinové zamestnávania.“  

Individuálne zamestnávania v ranej ergoterapii sú typické manipulačnou, konštruktívnou 

a kreatívnou aktivitou (bližšie spracovanie v Tab. 1 - 4).  

Na tomto mieste každú skupinu charakterizujeme na základe obrazového materiálu (pomôcok, 

ktoré počas konkrétnych zamestnávaní využívame v praxi), na základe pomenovania 

jednotlivých aktivít (konaní), ktoré dieťa vykonáva a sumarizovaním najpočetnejších 

zamestnávaní v jednotlivých fázach. 

 

 Manipulačne orientované zamestnávania sa zvyčajne využívajú v začiatkoch ranej 

ergoterapeutickej intervencie.  

 

Tabuľka 1  Ukážky pomôcok používaných počas manipulačných zamestnávaní 

m
an

ip
u
la

čn
é 

za
m

es
tn

áv
an

ia
 

otáčanie – posúvanie - 

hrkanie 

 

otváranie – zatváranie – 

otáčanie – stláčanie 

 

otáčanie – stláčanie – 

chytanie – pustenie 

 

chytenie – ťahanie – búchanie – stláčanie – 

posúvanie - položenie 
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chytanie – pustenie – otá-

čanie - hádzanie 

 

pretáčanie – presýpanie – zastavenie – prekladanie 

 

 

  

Primárne sú určené pre dieťa v ranom veku s terapeutickým cieľom stimulovať špecificky 

rizikové oblasti, napr. motoriku, sociálnu komunikáciu, sociabilitu a pod.  

 

Parciálne výskumné zistenia 

Uvádzame parciálne zistenia z poradenskej praxe zamerané na využívanie ergoterapie 

v ranom veku. Výskumnú vzorku tvorili klienti s rizikovým vývinom (N=12) vo veku 7.- 

9. mesiacov s primárnymi nedostatkami v oblasti hrubej a jemnej motoriky. Výskumnou 

metódou bolo participačné pozorovanie, výsledky ktorého sme konzultovali s iným 

odborníkom – supervízorom.  

Pohybová činnosť dieťaťa je typická v troch fázach konania v ergoterapii, ako je 

uchopovanie – premiestňovanie a ukladanie materiálu a/alebo pomôcok (Schéma 1).  

 

 

uchopovanie 

premiestňovanie 

ukladanie 
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Experimentovaním, objavnou a opakovanou činnosťou sa u dieťaťa spresňujú predstavy 

o motorickej úlohe, počas ktorej sa učí zosúladiť rytmus s motorickým konaním. Postupne tak 

získava pohybovú kompetenciu motoricky konať v súlade s predloženou motorickou úlohou. 

Základom manipulačných zamestnávaní sú ergopomôcky (bližšie Tab. 1), doplňujeme ich 

najčastejšími manipulačnými aktivitami. Predmetné pomôcky nie sú štandardnými, skôr ich 

uvádzame na ilustráciu. 
 

Oy a Sagi (1992) tvrdia, že počas manipulačného zamestnávania môže (ergo)terapeut 

zaznamenávať kategórie, ako napr. zrakový kontakt (nadviazanie, udržanie, stálosť), 

experimentovanie s predmetmi prostredníctvom rúk; pozorovanie predmetu, manipuláciu 

s predmetom, schopnosť uchopovania a pustenia. Dieťa najskôr s pomocou terapeu-

ta/dospelého, neskôr samé manipuluje, pokúša sa hrkať, búchať, udierať, klopať, kývať, 

triasť, posúvať, prekladať, vkladať, točiť s predmetmi počas hry.  

Manipulačné zamestnávania sú okrem triády (uchopovanie, premiestňovanie a ukladania) 

veľmi často využívanými v ranej ergoterapii (zvyčajne s týmito zamestnávaniami je vhodné 

pracovať aj v skupinách klientov školského veku, či v skupine dospelých i seniorov).  

 

Pozorovanie prebiehalo v terapeutickej miestnosti. Každý klient mal k dispozícii kôš, 

v ktorom sú predmety - Interaktívna lopta, prvá skrutka, manipulačný panel, hrkálka (kruh. 

tvaru), bábka žaby a kocky (viac farieb). Atraktivita pomôcky, čo sa týka tvaru, farebnosti, 

hmatového i zvukového zážitku je individuálnou záležitosťou dieťaťa (záleží od viacerých 

faktorov), preto nemožno pomôcky považovať za univerzálne v ergoterapeutickej pomoci.  

Zameriavali sme sa na : 

 Experimentovanie s rôznymi prvkami čo sa týka tvaru, farby, možnosti 

manipulácie.  

 Pohybovú koordináciu a cvičenie svalov jednotlivých prstov.  

 Podporu pozornosti, vytrvalosti, samostatnosti a úspešnosti. 

 

Jednotlivé zistenia sme rozdelili do troch fáz (Tabuľka 2), na základe, ktorých uvádzame 

kvantifikáciu s kratším komentárom. 

 

Tabuľka 2 Fázy pozorovania vo výskume 

vývinové obdobie 
zamestnávanie/fáza 

pozorovania 

cieľové 

zameranie 

výpis 

pracovných/pohybových 

úkonov 

začatý 7. mesiac až  

po 9. ukončený mesiac 

uchopovanie 

(1.fáza) 

vstupné 

manipulačné 

konanie 

pohladenie, štuchnutie,  

uchopovanie celou dlaňou,  

rytmické búchanie; 

posúvanie 

premiestňovanie 

(2.fáza) 

manipulácia 

s predmetom,               

s pomôckou 

hrkanie, stláčanie, otáčanie, 

prekladanie z ruky do ruky, 

prekladanie s použitím 

podložky, posúvanie po 

podložke, búchanie 

o podložku, búchanie o časť 
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tela (časovo krátke), 

trasenie, kývanie do strán, 

ukladanie na časti tela (na 

hlavu, na kolená, na plece), 

otáčanie jedným prstom, 

púšťanie, odkladanie, 

prensenie (v zmysle 

lokomócie po priestore) 

uloženie 

(3.fáza) 

 

ukončenie 

zamestnávania) 

odhodenie, tlačenie pred 

sebou, manipulácia 

prostredníctvom ruky 

dospelého, skrývanie 

predmetu za seba, ľahnutie 

na predmet, búchanie 

s predmetom, vrátenie 

predmetu s následným 

odobratím 

 

Výsledky z pozorovaní (každého klienta sme pozorovali počas troch stretnutí, v trvaní od 20 

do 55 minút) sme kvantifikovali (Graf 1) s tým, že výsledné hodnoty sú platné pre vybranú 

skupinu klientov s rizikovým vývinom (na základe početnosti klientov nie je možné parciálne 

výsledky zovšeobecniť, ale považujeme ich za prínosné v ranej ergoterapii ako základný 

materiál vo výskumnej paradigme ranej ergoterapie). 

 

Graf 1 Kvantifikácia početnosti manipulačných zamestnávaní vo fáze uchopovania predmetu 

 

Skupina klientov raného veku s rizikovým vývinom bola typická tým, že s väčšinou 

predmetov experimentovali – zoznamovali sa prostredníctvom dotykov (polaritne odlišných). 

Ich aktivita bola typická dotknutím sa predmetu, posunutím s následným uchopením 

a pustením. Experimentovanie bolo časovo krátke s pozorovateľným emocionálnym 

prežívaním. Ruka zohrávala dôležitú úlohu. Tá bola pre klienta sprostredkovateľom pri 

kontakte, zoznamovaní sa s predmetmi (v pozícii ruka s vystretými prstami).  
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Klienti sa zvyčajne dotýkali predmetov obvykle dlaňou a prstami. Pri premiestňovaní 

predmetov zvyčajne používali lozenie po štyroch (tzv. „štvornožkovanie“), z toho  dvaja (K.4, 

K.11) aj neistú, miestami menej koordinovanú chôdzu. V začiatkoch pozorovaní boli klienti 

(každý tretí) pasívnymi pozorovateľmi, odmietali akúkoľvek činnosť, napriek tomu, že 

im predmety prezentovala pre nich známa bezpečná osoba. Neskôr, keď ich zaujal 

predmet (u dvoch klientov to bola interaktívna lopta) zapojili sa do experimentovania. 

 

Graf 2 Kvantifikácia početnosti manipulačných zamestnávaní vo fáze premiestňovania   

            predmetu 
 

 

 

Skupina klientov raného veku s rizikovým vývinom vo fáza – premiestňovania využívala 

hrkanie (25%) a búchanie (13%) ako najčastejšie zvolenú činnosti pre vývin dieťaťa. ti. Išlo 

zvyčajne o časovo krátke, ale zvukovo i motoricky veľmi výnamné činnosti. Aj vzhľadom na 

medzníky vývinu považujeme využívanie priestoru k manipulačným aktivitám za 

významné46. Ide v podstate o to, že dieťa tým, že vníma priestor, tak ho začína aj používať 

(podpora integrity) a zároveň svoju telesnú schému plneintegruje do zamestnávaní.   

V danom procese sú najčastejšími pomôckami aktivačno-manipulačné panely (manipulačné 

dosky, hracie centrá) v ktorých sú zoskupené viaceré aktivity zacielené k vyprovokovaniu 

a stimulácii pohybu. V tejto skupine sa nám však potvrdilo, že hracie centrá boli pre deti 

                                                 
46 Zaraďujeme sem činnosti ako prekladanie predmetu s použitím podložky, posúvanie jedného predmetu po 

podložke, ukladanie na časti tela (na hlavu, na kolená, na plece), prenesenie (v zmysle lokomócie po priestore) 

atď. 
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príťažlivé na základe jednej úlohy, väčšina klientov preferovala predmety, ktoré boli 

prepojené s maximálne 2-3 interaktívnymi prvkami. 
 

Okrem manipulačných zamestnávaní sú pre ranú ergoterapiu typické konštruktívne 

a kreatívne zamestnávania. Uvádzame ich stručnú charakteristiku nakoľko ich považujeme 

skôr za prienikové, čo sa týka veku dieťaťa, t.j. objavujú na prieniku raného a predškolského 

veku.  

 Konštruktívne zamestnávania 

Základom konštruktívno-orientovaných zamestnávaní je upevňovanie, posilňovanie a rozvoj 

dieťaťa. Pri konštrukčných aktivitách môže dieťa stavať podľa vlastnej fantázie, alebo podľa 

zjednodušeného nákresu (farebného, bielo-čierneho), dvojrozmerného modelu (obrázok, 

fotografia), trojrozmerného modelu (konkrétny predmet). Dieťa pri konštrukcii používa 

pohybové úkony, ktoré získalo experimentovaním a stimuláciou počas manipulačných 

zamestnávaní. 

 Kreatívne zamestnávania 

Ide o zamestnávania, pri ktorých je jemná motoriky (akoby jej dozretie) podmienkou pri 

zaradení do ergoterapeutického plánu. Zo zamestnávaní sem zaraďujeme ohýbanie, skladanie 

a strihanie papiera. Uvedenými zamestnávania je stimulovaná miera motorickej zručnosti, 

kreativity, fantázie, pozornosti a presnosti. Samozrejme súčasťou kreatívnych zamestnávaní je 

práca aj s iným materiálom. 

 

Záver 

Tak ako sme už spomenuli, základom ergoterapeutickej intervencie sú zamestnávania, ktoré 

môžu byť (ale nemusia)47 ergoterapeutom koncipované do ergoterapeutického programu. 

Individuálne orientovaný ergoterapeutický program v ranej intervencii dlhodobo rozvíja 

osobitosti dieťaťa raného a predškolského veku s rizikovým vývinovom v systéme rodiny. 

Okrem iného sa zameriava sa na návyk pracovať systematicky, na kompetenciu konať a byť 

v čo najväčšej možnej miere samostatný prostredníctvom zamestnávania a zároveň rozvíjať 

pracovno-morálne vlastnosti dieťaťa. Samozrejme môžu byť používané aj ako vstupné, 

motivačné cvičenia (izolované aktivity), napriek tomu sú súčasťou liečebno-pedagogickej 

intervencie (taktiež, sú využité viaceré metódy a techniky, alebo prvky z iných expresívnych 

terapií, bližšie Lucká, 2014).  
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Abstrakt 
Příspěvek, vycházející z praxe autora a 

z teoretických konceptů gestaltterapie a 

skazkoterapie, popisuje základní fenomény 

gestaltterapie v souvislosti s 

interdisciplinaritou vzhledem ke 

skazkoterapii. Popisuje možnosti a efekt 

využití pohádkových motivů v 

gestaltterapeutickém procesu. Základním 

cílem je pomocí pohádkových metafor 

bezpečně provést klienta ohrožujícími 

fenomény (např. nepříjemnými emocemi, 

traumatizujícícmi vzpomínkami) a tak 

eliminovat (integrovat) nedokončené 

(fixní) gestalty – neuzavřené vzorce 

vztahování. 
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Gestalt terapie, skazkoterapie, pohádka, 

projekce, metafora 

 

Abstract 

The paper, stemming from the practice of 

the author and from theoretical concepts of 

gestalt therapy and skazkotherapy, 

describes the basic phenomena of gestalt 

therapy in a connection with its 

interdiscipilinarity towards skazkotherapy. 

It describes the possibilies and effects of 

using fairy tale motives in a gestalt therapy 

process. The main goal is to lead the client 

safely thrugh threatening phenomena (such 

as unpleasant feelings or traumatic 

memories) with the help of metaphors 

from stories and in this way to eliminate 

(integrate) unfinished (fixed) gestalts – 

unclosed patterns of relating. 
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Úvod 

Příspěvek, vycházející z praxe autora a z teoretických konceptů gestaltterapie a skazkoterapie, 

popisuje základní fenomény gestaltterapie v souvislosti s interdisciplinaritou vzhledem ke 

skazkoterapii. Popisuje možnosti a efekt využití pohádkových motivů v  gestatterapeutickém 

procesu. Základním cílem je pomocí pohádkových metafor bezpečně provést klienta 

ohrožujícími fenomény (např. nepříjemnými emocemi, traumatizujícícmi vzpomínkami) a tak 

eliminovat (integrovat) nedokončení (fixní) gestalty – neuzavřené vzorce vztahování (srov. 

Růžička, 2013). 

Nejprve je nutno definovat ty základní principy gestaltterapie a skazkoterapie, které spolu 

korespondují a poté uvedeme příklady konkrétních skazkoterapeutických pohádek využitých 

či vytvořených v rámci gestaltterapeutického procesu. 

 

Důraz na akci 

Při srovnání základních cílů obou terapeutických přístupů můžeme nalézt základní paralelu - 

Důraz na akci, resp. nezaměření se primárně na interpretaci:  

Gestaltterapie je dialogickou metodou, která je založena na fenomenologickém přístupu a 

uvědomování si. V dialogu s klientem rozlišujeterapeut vnímání, cítění a jednání od pouhé 

interpretace. Základním cílem je, aby si klient uvědomil, co dělá, jak to dělá a jak by se to 

dalo změnit. V gestaltterapii se zaměřujeme spíše na proces (Co se děje?) než na obsah a 

interpretaci (Proč se to děje?). (srov. Roubal, 2010, Yountef, 2009, Mackewn, 2004) 

Skazkoterapie je expresivně-terapeutický směr využívající pohádky jako prostředku 

k terapeutickým cílům. (Polínek in Müller, 2014). Podstatou je  proces vytváření vztahů 

mezi pohádkovými motivy a chováním v reálném životě, proces přemostění pohádkových 

významů s realitou. Můžeme ji chápat jako terapii prostředím, zvláštní pohádkovou situací, ve 

které se mohou projevit potenciální části osobnosti (něco neuskutečnitelného v realitě) a 

naplňovat sny; a hlavně v ní vzniká pocit bezpečí s nádechem tajemství. (Кулинцова, 2008). 

Analýza pohádky tedy není terapeutova interpretace, ale její smysl vzniká v dialogu 

s klientem (Сакович, 2012). Základní přístup skazkoterapie je pomáhající. „Je sice důležité 

poznat životní scénář člověka a do jakých slepých uliček je zaveden, ale ještě důležitější je, 

aby člověk uměl z těchto slepých uliček vyjít ke své přirozenosti – k životu smysluplnému a 

radostnému, naplněném kontaktem a pocitem svobody“ (Черняева, 2007, s. 7).  

 

Metafora, projekce a zvyšování uvědomění – „odstup, který nás přivádí blíž“ 

Teorie gestaltterapie uvádí, že klienti mohou pomocí metafor "obejít či překonat své vnitřní 

bloky či překážky a projevovat se autenticky" (Mackewn 2004, s. 149) a Zinker (2004, s. 156) 

dodává (v rámci pojednání o skupinové gestaltterapii), že "fantazie by mohla mít tu výhodu, 

že by nevyzněla jako přímá konfrontace ... protože kombinace abstraktních představ je do 

určité míry vzdálena nevábné a ohrožující realitě skupinové vztahovačnosti." Pomocí 

projekce se jedinec učí přisvojit si něco s čeho má strach.  Např.: "Děsím se své krutosti." ... 

Zahájím dialog se svou krutostí (Zinker, 2004). (Srov. níže s paradoxní teorií změny.) 

Základním účinným faktorem pohádek vzhledem k psychoterapii je jejich metaforičnost a 

symboličnost, která nese dobrý potenciál pro bezpečné osobní projekce (Polínek in Müller, 

2014).Vačkov (2011) uvádí, že skazkoterapie může pracovat s různými typy textů, ale ty musí 
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být založeny na metafoře, která funguje jako „zrcadlo“ – které nám pomáhá uvidět sebe sama 

z jiné perspektivy a také jako „krystal“ – skrz který se může klient dívat na okolí 

z neočekávané strany, což mu dává možnost vytvořit si jiné vztahy. 

Příkladem může být např. následující technika Iriny J. Kulincové:  

I. „Vymyslete si 10 slov, které se vztahují k různým oblastem vašeho života. 

II. Vyberte jedno z nich – to, které je pro vás nejzajímavější, nejvíce vás přitahuje, 

provokuje. 

III. Zavřete oči a pokuste se představit si obraz, ve kterém by se vyskytoval obraz vašeho 

slova. Popište tuto představu na papír. – To bude začátek vaší pohádky. 

IV. A nyní si představte, co by mohlo porušit váš obraz, co by ho mohlo změnit o 180 

stupňů. – To bude konflikt vaší pohádky.“ (Polínek in Müller, 2014, s. 233).  

Vačkov (2011) uvádí, že každý člověk má vlastní soubor metafor, které tvoří základ jeho 

sémantického pole, skrz něž uchopuje svět. Tyto metafory se projevují v tom, jak vnímá 

pohádky. Pro terapeuta je pak důležité pochopit základní metafory klienta, aby s ním našel 

„společný jazyk“. Každou část pohádky můžeme chápat jako část osobnosti klienta, což 

koresponduje s gestalt způsobem práce se sny, kdy každou část snu chápeme obdobně. 
 

Paradoxní teorie změny 

Breisser (1970) koncipoval v rámci gestalt přístupu teorii, že pozitivní změna u klienta 

nenastane, když se bude snažit stát tím, čím není, příp. když bude podléhat vlivu terapeuta, 

který jej bude k takové změně ponoukat. Opravdová změna spočívá v přijetí sebe sama (být 

plně zainteresován ve svých současných pozicích). Tato teorie vychází z předpokladu, že pole 

nachází v každé chvíli ten nejlepší možný tvar; tzn., že klient v určité chvíli (vzhledem k jeho 

životními kontextu) reaguje tím nejlepším možným způsobem (byť tento způsob může být pro 

něj často omezující nebo destruující). Z toho vyplývá, že základním přístupem terapeuta není 

primárně usilovat o změnu, ale paradoxně dosahovat změny tím, že přijmu (příp. zvýrazním) 

právě prožívané. Např. přichází-li k nám klient ve fázi truchlení, je třeba jej bezpečně 

zkontaktovat se smutkem, aby mohl plně prožívat své bytí.  
 

Tento princip se také uplatňuje při terapii traumatu, kdy jedinou cestou je bezpečně otevřít a 

zkontaktovat se s traumatickou zkušeností či zážitkem. – Zde však hrozí riziko 

retraumatizace. Východiskem proto může být pohádková metafora, jako bezpečný prostředek 

kontaktu. Např. v terapeutické intervenci dospívajícího klienta se sebevražednými tendencemi 

je důležité bezpečně prozkoumat sebevražedné myšlenky. Přímé prozkoumávání ale může 

hrozit rizikem akcelerace suicidálního jednání, proto je dobré použít práci s pohádkou.  

Natalia A. Sakovič (2012) navrhuje nejprve předložit sebevražednému klientovi pohádku o 

smrti (ne o životě), protože se klient nachází „na hranici Hádovy říše“, a musí se nejdříve 

identifikovat se svým aktuálním problémem. Dokonce uplatňuje techniku tzv. „paradoxního 

příkazu“ :  

Co by měl udělat hrdina, aby mohl umřít?  

Jak přesně se má hrdina zabít?  

Např. pracuje s pohádkou H. CH. Andersena Děvčátko se sirkami, kde mají klienti napsat 10 

způsobů, jak děvčátko může zemřít a zároveň napsat ke každému bodu, jak to může přežít. 
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Skazkoterapeutická pohádka vytvořená terapeutem pro práci s agresí 

V rámci skazkoterapie můžeme využívat klasické pohádky. Např. v rámci práce se suiciduem 

využívá N. A. Sakovič příběh o Persefoně, které byla Hádem unesena do podsvětí, příp. 

pohádku H. Ch. Anderesena Děvčátko se sirkami (viz výše).  

Další možností je využití pohádky napsané skazkoterapeutem, která se váže ke konkrétnímu 

jevu nebo klientovi. Následující ukázka je z pohádky vytvořené jednou z vůdčích osobností 

skazkoterapie S. A. Čerňajevou (2007, s. 101-105.), která je určena pro práci s agresivitou u 

dospívajících. V pohádce je možno vysledovat, výše v textu definované, principy jako práce 

s metaforou, důraz na akci a paradoxní teorii změny. 
 

Chlapec – netvor 

Žil byl chlapec. Jmenoval se Jiří jako ten známý rytíř: Prosil mě, abych neříkal v jakém žil 

království, neboť tam po svém putování stále žije. Když byl Jiří chlapcem, bylo všechno 

normální: hrál si, zlobil, chodil s kamarády, rodiče někdy poslouchal jindy ne, jednou byl 

veselý, jindy smutný, neměl moc rád učení, ale rád si vymýšlel všelijaké neobyčejné příběhy a 

chtěl, jako svatý Jiří, jednou porazit zlého draka či jinou nestvůru. Ale když vyrostl, tak se 

sám ke svému překvapení začal měnit ve zlého draka, v nestvůru. Ano, chlapec Jiří zmizel a 

místo něj se objevilo zákeřné stvoření, které chtělo trhat, křičet, ubližovat, zvláště rodičům, 

ničit a odhazovat všechno, co se mu připletlo do cesty. Při tom se nestvůra cítila rozzlobená 

na celý svět. A jakmile se na všech vyřádila, odcházela a vracel se udivený a vyděšený 

chlapec Jiří. Když poprvé ucítil, že se blíží příšera, snažil se Jiří utéct pryč, tam, kde jej nikdo 

neznal. Pokaždé, když příšera zmizela, chlapec doufal, že se již navždy osvobodil a chtělo se 

mu zapomenout na chování příšery a také nevěřil, že se může tak měnit. Ale jednou zlý drak 

polámal několik stromů v sousední ulici, a neuvěřitelnou silou rozbořil krásný altánek a na 

polámanou lavičku napsal ze všech stran: „Pětihlavý drak ORG.“ Nyní už Jiří nedoufal, že 

monstrum zmizí. Rozhodl se poradit se se svým otcem. Se studem a zarmoucen pověděl otci o 

svých proměnách. A otec mu dal nečekanou odpověď: 

„Vždy jsem se tě chytal před tím varovat, ale doufal jsem, že tě to nepotká. Z hodin dějepisu 

víš, že nejen svatý Jiří ale i jiní rytíři zápolili v našem království s draky a nestvůrami. Až 

jednou prohráli rozhodující bitvu. Někteří zahynuli, ale někteří souhlasili ... souhlasili – jak 

bych ti to jen řekl, vždyť o tom učebnice dějepisu nepíší – že budou draky poslouchat a 

pomáhat jim. A možná proto se v našem království často stávají takovéto proměny.“ 

„Co mám dělat?“, zeptal se Jiří. „Nechci být drakem!“ 

„Mnozí z našich mladíků se pokoušeli bojovat s těmi proměnami. Například můj starší bratr.“ 

„Strýc Alexandr?“ 

„Ano. On si umanul, že zabije svého draka, jen co mu přijde na oči.“ 

„Nikdy jsem si nemyslel, že je něčeho takového schopný. Vždy mi připadal takový zamračený 

a nudný. Neuraz se, tati, ale on je ve všem  takový „puntičkář“ . 

„Je to skutečně tak. Stal se nutným a „ puntičkářem“, když v sobě zabil draka.“ 

„A co ty, tati, tebe také ohrožovaly proměny?“ 

„Ano, Jiříku,“ řekl otec sklopiv oči. 

„A jak jsi je porazil?“ 

„Zavřel jsem svého netvora pod zámek. Někdy vrčí a řve, ale já se snažím, aby se to nikdo 

nedozvěděl.“ 
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„Ubohý tatínek,“ pomyslel si Jiří. 

„A co mám dělat já? Myslím, že bys mi mohl poradit, když s tím máš zkušenost...“ 

„Ne, Jiří, nemám právo ti dávat rady, vždyť jsem příliš neobstál v bitvě se svým netvorem. Ale 

ty už nejsi chlapec. Slyšel jsem, že jsou na světě mudrci...“ 

„Tati, co když nebudu bojovat. Možná se draku omrzí vracet se?“ 

„Znám takové případy, můj chlapče. Pokud nebojuješ, nezbývá drakovi nic jiného než zmizet. 

Ale pak se svět stane jedním velkým drakem.“ 

 

Pohádky vytvořené skupinou v rámci skazkoterapeutické intervence v gestalt modalitě 

Další formou skazkoterapie může být vytváření pohádek samotnými klienty. Následující 

pohádky vznikly v rámci gestaltterapeutické práce, kdy klienti (ženy středního věku) prošli 

procesem vytvoření si vlastního hrdiny, který korespondoval s jejich životní situací. Při práci 

se skupinou se využívaly metody zážitkové pedagogiky, dramiky, dramaterapie a teatroterapie 

s cílem seberozvoje a zvýšení uvědomění. (srov. Růžička; Polínek, 2013). (Blíže viz příloha) 

 

Kalich štěstí aneb život bez fobií 

Žily, byly dvě sestry: milá, dobrosrdečná, důvěřivá až naivní Karkulka a skromná a pracovitá 

Popelka. Přestože žily ve skromném dvaceti-pokojovém paláci, kde Popelka ráda uklízela a 

Karkulka se svojí bezpečnostní agenturou Vlk & comp. celý objekt hlídala, jednoho večera 

spolu uléhajíce na lože zjistily, že jim k jejich štěstí něco chybí. Ale co to může být? Pokoje 

jsou uklizené, okna se lesknou jako zrcadlo, bábovka voní na stole, všechny zámky jsou 

zamčené, ale… 

Karkulka: „ Popelko, taky jsi tak nešťastná, že nemůžeš spát?“ 

Popelka: „Ano, taky je mi divně – zapomněla jsem snad něco uklidit – či co?“ 

Karkulka: „Nebo já že bych nezapnula alarm?“ 

…Ještě chvíli přemýšlely, ale nakonec usnuly. V tom se spustil alarm. Karkulka je okamžitě 

vzhůru: „Tady Karkulka, vlku, co tam vidíš? Přepínám.“ 

„Počestný pocestný! Čisté, leč záplatované šaty. A má kolem sebe spoustu zvířat!“ 

„Myslíš Srstka?“ 

„Nebude to Srstka, zvířat je jen hrstka, zato má dva skřítky. Přišel s lukrativní nabídkou.“ 

U ranní bábovky poustevník dí: „Jestliže splníte nelehký úkol, dám vám napít z poháru 

věčného štěstí!“ 

Obě dívky zbrkle přitakaly, ale to ještě nevěděly, co je čeká. 

„Popelko, po dobu jednoho měsíce bude za tebe veškerou práci dělat bordelář dědeček 

Hříbeček a ty mu do toho nebudeš kecat.“ 

Karkulka: „To je ale kruté!“ 

„A ty, Karkulko, necháš zamykat palác sklerotického dědečka Mecháčka. A taky celý měsíc!“ 

Karkulka:“ Ach ne, já se bojím!“ 

Byl to krušný měsíc, ale děvčata to vydržela, z kalichu se napila. Des již vědí, že i bez práce 

jsou koláče a nehrnou se do práce – a taky, že poustevník se jmenuje Dominik. 
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Sesterská láska 

Za sedmero horami a sedmero řekami bylo království a v něm král s královnou, kteří se velmi 

milovali. Plynuly roky a vládce a jeho choť stále doufali, že se jim konečně narodí děťátko. 

Když dítě nepřicházelo a královna chřadla, jednoho dne nebe potemnělo, pak se mraky 

rozestoupily a na obloze se objevila nádherná duha. Mírnix-tírnix po duze sklouzla překrásná, 

něžná bytost. Byla to stará, hloupá chůva v podobě krásné moudré víly. Promluvila: „drazí, 

doslechla jsem se, že máte reprodukční problémy. Cvrlikali si to ptáci v oblacích. Pomohu 

vám.“ A stejně jak se objevila, tak i zmizela. Král s královnou osaměli. Podívali se na sebe, 

oči se jim zaleskly, srdce rozbušila, chřípí zachvěla a po dlouhých letech mezi nimi přeskočila 

… spermie. 

Po devíti měsících se celá země radovala. Na svět přišly dvě dívenky. Pro jednu vybrala 

jméno něžná královna, pojmenovala dceru Sněhurka. Po třídenních oslavách vybral jméno i 

král – z neznámých důvodů vybral jméno Ronja. 

Jak léta ubíhala, princezničky rostly i se svými prsy. Sněhurka dělala čest svému jménu i 

rodičům. Pomáhala, nesmírně ráda vařila, uklízela si sama komnatu, věnovala se charitě a 

třídila odpad. Druhá dcera, Ronja, byla divoká jako vítr. Celý den se projížděla spoře oděná 

po lese na koních a radostí při tom výskala. Nejšťastnější byla, když jí Větrník cuchal vlasy. 

Jednoho dne se opět zatáhla obloha, mraky se rozestoupily a objevila se duha. Sněhurka i 

Ronja byly duhou okouzleny a chtěly ji vidět zblízka. Běžely k duze, na jejímž konci stál 

urostlý, charismatický, inteligentní a bohatý mladík bez košile. Obě se do mládence v tu ránu 

zamilovaly. Mladíkovi se líbily obě a nemohl se rozhodnout, kterou si vybrat. Vymyslel si tedy 

pro ně tři úkoly. „Která je splní, bude mou ženou,“ řekl. „Uvařte mi knedlo-vepřo-zelo, ušijte 

mi košili a vyžehlete ji. Vdavek chtivá Sněhurka, mající v těchto činnostech bohaté zkušenosti, 

uvařila chutný pokrm, z biobavlny ušila slušivou retro-košili a vyžehlila ji tak, že si ji 

mládenec hned oblékl. 

Ronje se úkoly nelíbily. Zamáčkla slzu a řekla si: „Pro jedno kvítí slunce nesvítí,“ neboť 

pochopila, že jejím životním posláním není vařit, prát a uklízet. Aby své milované sestře 

nestála v cestě, povolala svého přítele z toulek po lese – Větrníka – a na jeho křídlech odletěla 

do hlubokých lesů, kde se jim v bouřlivém a vášnivém vztahu narodila dcera Mařenka. 

Sněhurka se se svým krásným, urostlým, inteligentním, charismatickým mužem v biokošili 

věnovala charitě a třídění odpadu i nadále a lid v jejich království byl šťasten. 

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

 

Závěrem… 

Výše uvedené pohádky demonstrují mimo jiné fenomény, na které je důležité brát zřetel nejen 

ve skazkoterapeutické práci: nadsázku a humor, díky nimž se mohou klienti bezpečně 

konfrontovat se svojí životní realitou; které jim pomáhají integrovat své životní zkušenosti a 

přijmout svoji životní situaci (v rámci paradoxní teorie změny) a to laskavě a s radostí. To vše 

má významný vliv na další fáze terapeutického procesu, akcentuje tvořivost a pomáhá tak 

naplňovat nejvyšší metapotřebu sebeaktualizace, jak o ní hovořil Maslow. 
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Příloha k príspevku - Skazkoterapeutický projekt 

Základním záměrem projektu je zvýšit uvědomění sebe, své životní role, integrace 

dosavadních životních zkušeností prostřednictvím pohádkové metafory, resp. projekce do 

pohádkového hrdiny. 

1.  

Úvodní rituál –

kouzelný kamínek 

Účastníci si po kruhu posílají kouzelný kamínek a sdělují v jaký  

kouzelný (pohádkový) předmět by se chtěli právě proměnit. 

2.  

Chůze prostorem – 

já jako... 

Skupina chodí prostorem a pohybem vyjadřuje situace zadávané 

terapeutem (Např.: já když jsem byl malý v nemoci; já se svým 

dětským strachem; já první den ve škole, já a můj první vánoční 

stromek, já s pocitem vnitřní síly, já jako parazit, já procházející 

krajinou vlastních depresí, já a můj zdroj energie). 

3.  

Pohádkové vejce 

Účastníci leží v prenatální poloze. Terapeut vede řízenou imaginaci: 

Představte si svůj život jako cestu po které kráčíte, uvědomte si, na 

jakém místě cesty se právě nacházíte. Představte si, že se z ní stala 

pohádková cesta – pohádkové putování. Vy jste jako nenarozený 

pohádkový hrdina v kouzelném vejci. Uvědomte si, jakým jste 

hrdinou, co máte oblečeno, jaký máte úkol, v jaké části příběhu se 

nacházíte, zda-li jste dostali nějaký kouzelný dar, dobrou radu... 

Uvědomte si skořápku vašeho vejce – jakou má barvu, z jakého je 

materiálu, jakou má šířku, je-li průhledná... Nyní nastane čas, aby se 

hrdina vyklubal z vejce a vydal se po cestě, která je mu předurčena. 

4.  Každý se postupně naformuje do pozice typické pro svého hrdinu, 
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Oživlá socha 

hrdiny  

resp. pro jeho aktuální situaci. Poté se začne pohybovat prostorem – 

uvědomuje si typickou chůzi, pohyby svého hrdiny. 

5.  

Potkávání hrdinů 

Účastníci v rolích hrdinů se potkávají a promlouvají k sobě v rámci 

své role. Mohou komukoli poradit, sdílet s ním, podarovat jej, příp. 

přijmout sami dar či radu. 

6.  

Galerie hrdinů 

Účastníci znovu vytvoří „sochu“ svého hrdiny, stojící na pomyslném 

piedestalu opatřeném nápisem: „Jsem hrdina .........., který v kontaktu 

s druhými objevil (získal, uvědomil si ...) ........... – Kdo chce může 

tuto větu pronést nahlas. 

7.  

Střípek pohádky  

Každý napíše na základě předchozích prožitků kousek pohádky 

související s jeho hrdinou. 

8.  

Dramatizace 

pohádky 

Skupina jednotlivé pohádkové motivy propojuje v jeden příběh, který 

může zdramatizovat a inscenovat, příp. může vzniknout psaná 

pohádka. 

9.  

Závěrečný rituál – 

bedna splněných 

přání 

Účastníci vystupují z rolí hrdinů – odkládají do imaginární bedny 

pomyslné kostýmy a rekvizity. Do bedny mohou dále dát jakýkoli 

kouzelný dar, příp. si cokoli, co si přejí, vytáhnout. 

10.  

Verbální reflexe  

Sloužící k pojmenování si prožitků a zkušeností, k jejich fixaci, 

integraci a přemostění s reálnou situací.  

(převzato z Polínek in Růžička, 2013, s. 148 - 149 a Polínek in Müller, 2014, s. 234 – 235) 
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NEDIREKTÍVNY PRÍSTUP                                 

V LIEČEBNOPEDAGOGICKEJ TERAPII HROU 

 

NON-DIRECTIVE APPROACH IN PLAY THERAPY IN THERAPEUTIC EDUCATION 

 

Petra MITAŠÍKOVÁ 

 

 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o možnostiach 

nedirektívnej terapie hrou v liečebnej 

pedagogike. Predstavuje nosné princípy na 

dieťa orientovaného prístupu a príkladuje 

ho na výskumnej prípadovej štúdii.  

 

Kľúčové slová 

nedirektívna terapia hrou, sebarealizácia, 

sebarexpresia, sebariadenie, bezpodmie-

nečné prijatie, princípy a štádiá nedirek-

tívnej terapie hrou 

 

Abstract 

The paper describes the possibilities of 

non-directive play therapy in therapeutic 

education. It represents the core principles 

of the child-oriented approach and it gives 

examples in a research case study. 
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non-directive play therapy, self-

actualization, self-expression, self-

management, unconditional acceptance, 

principles of non-directive play therapy 
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Terapeutické využitie hry je založené na raných pokusoch aplikovať psychoanalytickú 

techniku u detí. V psychoanalytických technikách slúžiacich k odkrytiu pacientových 

základných problémov sa vyžaduje verbálna zručnosť a chápavosť pacienta. Dieťa však ešte 

nie je schopné svoje citové problémy, reakcie, nálady, citový stav ani svoje potreby verbálne 

vypovedať. Ako reakcia na hlbinne orientovanú terapiu hrou vzniká nedirektívna terapia hrou. 

Je jedných zo zásadných teoretických východísk liečebnopedagogickej terapie hrou.  

Virgínia Axlinová, žiačka Carla Rogersa a neskôr aj jeho kolegyňa, preniesla filozofiu 

a princípy Rogesrovho nedirektívneho poradenského prístupu (t. j. vieru v prirodzenú snahu 

jednotlivca k sebarozvíjaniu a v individuálnu schopnosť sebariadenia) na prácu s deťmi v jej 

práci „Play therapy. The Inner Dynamics od Childhood“, ktorá vyšla v roku 1947. Rogersov 

prístup sa vtedy nazýval na klienta-orientovaná terapia a neskôr na človeka-orientovaný 

prístup. Na človeka (alebo na dieťa) orientovaný prístup sa nepokúša nijako kontrolovať alebo 

zmeniť dieťa a je založený na teórii, že správanie dieťaťa je podmienené vnútornou hnacou 

silou po sebarealizácii. Porozumeniu na dieťa orientovanej terapii hrou predchádza 

porozumenie významu hry v živote dieťaťa (Landreth, 1993). 

 

Vo vzťahu charakterizovanom porozumením a akceptáciou, proces hry umožňuje deťom 

zvážiť nové možnosti, ktoré vzniknú na základe preskúmavania vlastného „self“. V bezpečí 

terapeutickej situácie deti preskúmajú negatívne pocity. Hlavnou funkciou hry v terapii hrou 

je zmeniť to, čo nie je zvládnuteľné v realite a zvládnuť to prostredníctvom symbolickej 

reprezentácie. Axlinová (1947) vidí tento proces ako prostriedok, ktorým dieťa vyhráva 

navonok svoje city, vynáša ich napovrch, otvorí sa, získa náhľad a učí sa ich kontrolovať 

alebo uvoľniť. Hra teda umožňuje dieťaťu vyjadriť seba a tým uvoľniť a redukovať tenzie 

a anxiety a pomôže mu získať kontrolu nad vlastným životom.  

Nedirektívna terapia je založená na teórii štruktúry osobnosti. Vyjadruje stanovisko týkajúce 

sa vnútorných potenciálov každého jednotlivca. Terapeut necháva zodpovednosť a riadenia 

dieťaťu, ktorému je dovolené robiť a povedať všetko, čo chce. Terapeut je priateľský a dáva 

dieťaťu príležitosť „vyhrať“ zo seba svoje kumulované city, napätia, frustrácie a agresie. 

Tým, že sa dostanú von, naučí sa ich dieťa kontrolovať a stáva sa psychologicky viac zrelým 

(Axline 1947 in Rezková 1994).  

 

V terapii hrou sa z tohto hľadiska vychádzame z niekoľkých predpokladov: 

1. „Self“ je hnacou silou vývinu. Dieťa túži po sebarealizácii. Terapeut sa preto detského 

(ani rodičovského) klienta nesnaží meniť. Prirodzená voľná hra je pre tento účel unikátnym 

prostriedkom terapie. Asociácia pre terapiu hrou (The Association for Play Therapy, podľa 

Rye, 2001) definuje terapiu hrou ako: systematické využitie teoretického modelu ustanovenia 

interpersonálneho procesu, v rámci ktorého trénovaní hroví terapeuti využívajú terapeutickú 

silu hry, aby pomohli klientom predchádzať alebo riešiť psychosociálne ťažkosti a dosiahnuť 

optimálny rast a vývin“. Landreth (1993) dodáva, že terapeut sa musí snažiť vidieť, počuť, 

cítiť a prežívať vnútorný svet dieťaťa bezpodmienečne. Toto je možné prostredníctvom 

terapeutovho nehodnotiaceho vzťahu s dieťaťom. Terapeut komunikuje dieťaťu nasledujúce 

posolstvo: „Som tu, počúvam ťa, rozumiem ti a starám sa o teba.“ Terapeut neponúka žiadne 
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rady, pomoc alebo návrhy a mal by sa vyhýbať interpretáciám.  

2. Sebaexpresia emócií, myšlienok, konfliktov a pod. sa deje prostredníctvom voľného 

hrania, v rámci ktorého dieťa (alebo dieťa v interakcii s rodičom) dostáva možnosť vyhrať 

vnútorné psychické obsahy navonok a lepšie im porozumieť. Schwarts (2014) hovorí, že deti 

sa učia o seba a svete okolo nich hraním. Hra podporuje sociálny, emocionálny, kognitívny 

a fyzický vývin. Cez hru je podporovaný ich sociálny, emocionálny, kognitívny a fyzický 

vývin. Cez hru si rozvíjajú schopnosti riešiť problémy, robiť rozhodnutia, komunikovať 

s inými a experimentovať s rolami dospelých. Hra je často označovaná ako „univerzálne 

správanie dieťaťa“ a ako prostriedok seba-explorácie a seba-objavovania.  

3. Nedirektívny prístup v terapii hrou môžeme nazvať sebaliečivým. Dieťa (alebo dieťa 

spolu so vzťažnou osobou – rodičom) sa uzdravuje v terapeutickom vzťahu. Môže hru 

úplne samé riadiť v kontexte bezpečia a akceptácie. V prirodzenej voľnej hreje dieťa 

dokonalo samé sebou. To je aj dôvod, prečo sa deti tak radi hrajú. Podľa Eugster (2007) ak 

sa deti hrajú s hračkami spôsobom, ktorý je podobný ťažkým situáciám alebo traumatickým 

udalostiam, ktoré zažívajú v ich životoch, táto symbolická expresia využitia hračiek je sama 

o seba terapeutickou a môže priniesť pozitívne zmeny u dieťaťa. Keď hrový terapeut 

poskytne dieťaťu terapeutické prostredie a dá šancu spracovať zaťažujúcu skúsenosť cez hru, 

aktivuje prirodzenú schopnosť dieťaťa blokujúce pocity a spomienky odblokovať. Rovnako, 

ako telo je liečebné z fyzického zranenia, v rámci emocionálneho systému dieťaťa dochádza 

k sebaliečeniu.  Hra v terapii umožňuje aktivovať vrodené seba-uzdravovacie schopnosti 

a podporiť rast dieťaťa na emocionálnej a psychologickej úrovni. V terapii hrou o svojich 

problémoch pritom vôbec nemusí verbálne vypovedať, aby sa začalo cítiť lepšie.  

4. V rámci voľného hrania sú napĺňané prirodzené túžby a potreby dieťaťa 

a aktivizované sú všetky časti „self“. Je nutné nechať dieťa urobiť prvý krok a ponechať mu 

v hre vedenie. Wang (2011) pripomína dôležitosť vhodnej neverbálnej i verbálnej 

komunikácie v rámci interakcie pri hre s dieťaťom v terapii hrou. Ak slová a slovné 

komentovanie začne byť potrebné, najefektívnejším jazykom podľa Murphy (2010) je 

deklaratívny (oznamujúci, popisný) alebo ináč povedané dekriptívny jazyk namiesto kladenia 

otázok a zadávania pokynov. Popisný jazyk pomáha inej osobe naučiť sa pozorovať, 

reflektovať a zdieľať subjektívne hodnotenia. Popisný, oznamovací jazyk nevyžaduje 

verbálnu odpoveď, navodzuje pocit zdieľania skúsenosti a poskytuje ideálny sociálny rámec 

pre ďalšiu prípadnú komunikáciu. Deklaratívny jazyk podporuje zmysel rovnováhy vo vzťahu 

– keď jeden človek ponúka informáciu, druhý človek bude prirodzene chcieť čosi k tejto 

informácii dodať. Komunikačné balansovanie vyžaduje aktívne a tiché čakanie na to, kým 

vaše dieťa preberie ťah, a skracovanie dĺžky interakčných komentárov dospelého v prospech 

dieťaťa. Ako uvádza Murphy (2010) deklaratívny jazyk je zrozumiteľný a jednoduchý, 

podáva sa vo forme verbálnych komentárov, pozýva k zdieľaniu skúsenosti. Rodičia majú 

často tendenciu v komunikácii s deťmi skĺznuť do roviny otázok: Akej je to farby? Ako sa to 

volá? Alebo do imperatívov. Povedz: kocka. Pozri na mňa. Problém tohto typu komunikácie 

je, že neučí dieťa ako sa stať autentickým komunikačným partnerom, nepozýva k zdieľaniu 

skúseností. Namiesto toho, ak k deťom používajú najmä imperatívny jazyk – dieťa sa naučí, 

že komunikácia pozostáva iba zo správnych alebo nesprávnych odpovedí, otázok a pokynov 

a že hlavným účelom komunikácie je od niekoho niečo dostať. V skutočnej autentickej 
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komunikácii je primárnym cieľom zdieľanie skúseností. S inými komunikujeme preto, aby 

sme zdieľali spomienky, získavali informácie, učili sa jeden od druhého, nachádzali rozličné 

pohľady na vec a zdieľali si navzájom emócie.  

5. To, čo v rámci terapie potrebujeme naštartovať, je sebariadenie. Naším akceptujúcim 

postojom odkazujeme dieťaťu: „Je to v tvojich rukách, máš nad hrou (a neskôr aj nad 

životom) kontrolu, dôverujem ti, že to zvládneš.“ Voľná hra umožňuje dieťaťu komunikovať 

celú škálu emócií – a ich transfer na hrové objekty. Má možnosť pozrieť sa na vlastné 

záležitosti s odstupu – zvrchu – z vtáčej perspektívy. Vyhraním zaťažujúcich až 

traumatizujúcich zážitkov dieťa získava kontrolu nad vlastným životom. Podľa Eugster 

(2007) aby sa deti cítili lepšie a zlepšilo sa ich správanie, potrebujú dať zmysel ich 

stresujúcim alebo traumatickým zážitkom a asimilovať ich do toho, čo už o svete vedia. Toto 

v terapii hrou nazývame „procesovanie“ (spracovanie) skúsenosti a zvyčajne to zahŕňa 

vyjadrenie myšlienok a pocitov s cieľom dôjsť k novému porozumeniu situácii, ktoré potom 

vedú k zmenám v správaní.  

 

Rola na dieťa orientovaného terapeuta ponúka empatické odpovede reflektovaním pocitov 

a myšlienok dieťaťa. Vzťah medzi dieťaťom a terapeutom je najväčšou hnacou silou 

v liečebnom procese. Terapeut sa zameriava na:  

- dieťa a jeho pocity,  

- súčasnosť,  

- porozumenie a akceptovanie,  

- smer, ktorý určuje dieťa a na 

- poznanie dieťaťa.  

Tauch (1956 in Werner 1973) kladie hru pre jej mnohostranné terapeutické použitie 

a nepriame pôsobenie na popredné miesto. Domnieva sa, že dieťa je v hrovej situácii vo 

svojej činnosti relatívne slobodné, že môže rozvíjať vlastnú iniciatívu a že jeho sily rastu sa 

môžu bez obmedzovania, voľne prejavovať. Pomocou pokusu a omylu si dieťa môže 

v terapeutickej situácii vyskúšať rôzne spôsoby správania, urobiť obrať až o 180 stupňov 

a prísť k novým formám správania.  

Typické hračky používané v nedirektívnej terapii hrou majú podľa Ginotta (1966) pomôcť 

deťom projikovať ich emocionálne potreby do hry. Hračky: 

- dovoľujú deťom testovať realitu,  

- umožňujú vyjadriť sa symbolicky,  

- podporujú katarziu a vhľad.  

Autor pri výbere hračiek navrhuje nasledujúce kritériá. Vyberať hračky, ktoré: 

- sú využiteľné mnohými spôsobmi,  

- podporujú vyjadrenie pocitov o reálnom živote a  

- dajú sa využiť k hre viacerých ľudí. Toto kritérium zaručuje príležitosť zahrnúť do hry 

aj terapeuta ak si to dieťa želá.  

Axlinovej originálny zoznam hračiek terapeuti využívajú stále. Mnoho moderných hračiek 

však nespĺňa test trvácnosti, ktorý je základnou požiadavkou na terapeutickú hračku. 

Farbičky, papier na kreslenie, domček pre bábiky, rodinné bábiky, niekoľko kúskov 

nábytočku, malé hračkárske zvieratká, vojačikovia, hračkárske autíčko, bábätko, dva telefóny, 
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fľaška na mlieko, bábky na ruku aj nejaký stavebný materiál – kocky. Axlinová odporúča aj 

box s pieskom.  

Podľa Axline (1974) je v miestnosti pre terapiu hrou najdôležitejšou osobou dieťa, ktoré 

ovláda situáciu a samé seba, nikto mu nevraví, čo má robiť, nikto nekritizuje to, čo robí. 

V takej situácii dieťa náhle cíti, že sa môže uvoľniť a naplno prejaviť. Nemusí odporovať 

takým silám, ako je autorita dospelých alebo súperenie vrstovníkov. Nie je terčom posmechu 

ani agresivity.  

Axlinová (1974) hovorí o nasledujúcich základných pravidlách nedirektívnej terapie hrou:  

- Terapeut má mať k dieťaťu priateľský, vrelý vzťah, ktorý vedie čo najskôr k vytvoreniu 

dobrého kontaktu.  

- Terapeut prijíma dieťa také, aké je.  

- Terapeut vytvára schvaľujúci a bezpečnú atmosféru, v ktorej je dieťaťu dovolené 

vyjadrovať voľne svoje pocity.  

- Terapeut sa pokúša rozpoznávať pocity dieťaťa a reflektovať ich takým spôsobom, aby 

sa v nich dieťa lepšie orientovalo a porozumelo vlastnému správaniu.  

- Terapeut verí, že dieťa je schopné samé sa vyrovnať so svojimi ťažkosťami a rešpektuje 

ich. Zodpovednosť za voľbu určitého správania a začiatok vnútornej zmeny sú 

záležitosťou dieťaťa.  

- Terapeut sa nesnaží nijako ovplyvniť správanie a prejavy dieťaťa, nijako ich neriadi, 

nevedie, nemanipuluje. Dieťa ukazuje cestu, terapeut ho nasleduje.  

- Terapeut sa nepokúša priebeh terapie urýchliť. Je si vedomý toho, že ide o proces, ktorý 

musí pokračovať pomaly krok za krokom.  

- Stanovenie hraníc. Terapeut určuje len také hranice, ktoré sú nutné pre zakotvenie 

terapie v reálnom svete. Dieťa si pomocou nich uvedomuje svoju spoluzodpovednosť na 

vzťahu s terapeutom.  

Landreth (1993) dodáva, že terapeut sa musí snažiť vidieť, počuť, cítiť a prežívať vnútorný 

svet dieťaťa bezpodmienečne. Toto je možné prostredníctvom  terapeutovho nehodnotiaceho 

vzťahu s dieťaťom. Terapeut komunikuje dieťaťu nasledujúce posolstvo: „Som tu, počúvam 

ťa, rozumiem ti, a starám sa o teba“.  

Haim Ginott (1966) sformuloval základné princípy terapie horu postavenej na princípoch 

nedirektívneho pôsobenia. Jeho doporučenia sa zaoberajú viacerými problémami: 

- Prijatie a odmietnutie liečby je zodpovednosťou dospelého.  

- Pred prvým terapeutickým stretnutím je potrebné „zaškoliť“ rodičov a vysvetliť im 

význam terapie hrou. Autor odporúča rodičov povedať dieťaťu pred stretnutí celkom 

jednoducho: „Počkám tu na teba, neodídem, kým v herni neskončíš“.  

- Pomoc utiahnutému dieťaťu, u ktorého prevláda úzkosť. Terapeut na začiatku 

terapeutického stretnutia povie: „Je trochu ťažké začať... a ponechá dieťa, aby urobilo 

ďalší krok. Takýmto krátkym výrokom dá dieťaťu poznať nielen, že ho chápe, ale že ho 

aj akceptuje a považuje za schopné samo zvládnuť situáciu. „Tu sa môžeš rozhodnúť 

sám... 

- Dieťa reaguje na terapeutickú herňu podľa svojich osvojených modelov správania. 

Očakáva od dospelého odpor a trest a bude otrasené, keď mu terapeut vždy vyjde 

v ústrety a svojím pokojným správaním nepodľahne výzvam dieťaťa.  
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- Budovanie terapeutického vzťahu začína už pri úvodnej formulácii smerom k dieťaťu: 

„Máš hodinu času. Môžeš sa hrať s týmito hračkami ako len chceš.“ Týmto 

jednoduchým výrokom akoby sme dieťaťu povedali: „Tu máš úplnú slobodu, aby si sa 

v hre vyjadril podľa svojej chuti a nálady. Budeš ako človek rešpektovaný, nezávisle na 

tom, čo cítiť, čo si myslíš, hovoríš alebo robíš.“ 

- Pred koncom terapeutického stretnutia terapeut dieťa upozorní: „Ešte päť minút 

a končíme“. Keď sa hodina naozaj skončí vstane a povie: „Na dnes sme skončili. Teraz 

pôjdeme.“ 

- V terapii deti potrebujú presne určiť, čo je akceptované a čo je neakceptované 

správanie. Agresívne citové prejavy je vhodné slovne reflektovať a presmerovaním do 

hry mu ponúknuť bezpečné východisko na odreagovanie agresivity. „Steny tu nie sú na 

maľovanie. Ak chceš maľovať, môžeš na papier alebo tabuľu.“ 

- Vynášanie hračiek z herne možno obmedziť jednoduchým: „Všetky hračky ostanú 

v herni.“ 

 

Cuddy-Casey 1997 uvádza zákonitosti priebehu nedirektívnej terapie hrou nasledovne:  

1.Prvé štádium, najmä prvé stretnutie, uvádzajú viacerí autori ako veľmi významné. Dieťa 

skúma časopriestorovú realitu, terapeuta ako osobu, seba vo vzťahu k zmenenému sociálnemu 

prostrediu. Dieťa sa učí existovať v realite, v ktorej nie je hodnotené ani kritizované. Ak sa aj 

dieťa spočiatku hrá v úplnej tichosi, napr. vymaľováva si obrázok, terapeut ostáva pozorným 

pozorovateľom v blízkosti dieťaťa, zaujíma sa o to, čo dieťa robí a komentuje proces. Napr. 

„Rozmýšľaš o farbách, ktoré by si mohol použiť.“ „Rozhodol si sa pre čiernu.  

2. Štádium prostredné je charakterizované väčšou schopnosťou expresie, môže vzrastať 

agresia alebo regresívne správanie. Regresívnosť býva vyjadrená napr. formou používania 

detskej reči, hraním sa na bábätko, cucaním z kojeneckej fľašky, kŕmením bábiky, seba, 

terapeuta. V tomto štádiu si deti budujú dôveru v terapeuta a stávajú sa uvoľnenejšími. 

Nastupuje proces osobnostnej reorganizácie a narastá akceptácia self. Začína sa dostavovať 

efekt akceptujúceho a nekritického postoja terapeuta.  

3. Záverečné štádium sa vyznačuje väčšinou orientáciou na realitu. Dieťa hrá rôzne role 

a hra obsahuje stále viac a viac prvkov z momentálnej reality dieťaťa. Agresivita sa postupne 

vytráca, alebo sa znižuje. Je tiež možné, že už nie je generalizovaná, ale spojená 

s konkrétnymi udalosťami alebo ľuďmi nedávnych životných udalostí, ktoré dieťa prežíva 

(napr. frustrácia vzťahujúca sa ku škole alebo k rodičom). Tolerancia frustrácie narastá.  

Podľa Guerney (1983) je esenciálnou súčasťou terapie orientovanej na dieťa osoba terapeuta. 

Nedirektívny prístup eliminuje potrebu stanovovania behaviorálnych cieľov v terapii na 

minimum. V terapii hrou sa vyskytnú tak rozdielne prípady maladjustácie od agresívnosti, 

utianutosti, sociálnej izolácie, až po kompulzívne správanie atď. Nedirektívny terapeut bude 

na takého správanie reagovať vytvorením atmosféry, ktorá bude schvaľovať dieťa, aby 

normalizoval jeho správanie.  

 

Princíp normalizácie prináša do liečebnopedagogickej terapie aj Maria Montessori (2001, s. 

25), ktorá hovorí: „Často nemôže dieťa nadviazať kontakt so svojím prostredí skôr, než sa 

zbaví záťaže a škodlivých dôsledkov spôsobených predchádzajúcim potlačovaním jeho 
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prejavov. V takomto prípade musíme dieťa vyliečiť – „normalizovať“ – až po takomto 

odblokovaní prostredníctvom bezpodmienečného prijatia, môže dieťa nastúpiť vlastnú cestu 

sebarozvoja. Podľa Axlinovej (1947) ide o proces dosiahnutia kompletnej akceptácie klienta 

v priateľskom a hrejivom vzťahu, ktorý terapeut vytvorí. Empatické reagovanie v terapii 

znamená reflektovať pocity, obsahy a demonštrovať tak porozumenie kde iný človek je a čo 

zažíva. Terapeut môže reflektovať v troch rovinách. Reaguje na: akciu v hre (napr. „Chystáš 

sa naliať to do kávovej kanvice.“), na myšlienky (napr. „Myslíš si, že si malé dieťa“ a na city 

– čo je najvyšší typ empatického reflektovania, ktoré sú prejavené cez hrové akcie 

a vyslovené slová – (napr. „Je to skutočne zraňujúce, keď ti tvoji priatelia nechcú pomôcť.“)  

Nesmierne efektívnym spôsobom terapie hrou je filiálna terapia hrou, ktorú založili Dr. 

Bernard Guerney a Dr. Louise Guerney v roku 1960 na princípoch nedirektívnej terapie hrou. 

Vytvorili intervenčný program pre rodiny s deťmi vo veku od 3 do 10 rokov založený na 

takmer 30 rokov trvajúcom výskume. Ide o terapeutický ale aj preventívny program zameraný 

na posilnenie vzťahov rodič – dieťa. Na dieťa orientované stretnutia sú vedené vlastnými 

rodičmi dieťaťa. Rodičia sa učia lepšie porozumieť svojmu dieťaťu, jeho emocionálnemu 

prežívaniu a jeho potrebám. U rodičov tento prístup pomáha rozvinúť rodičovskú sebadôveru, 

redukovať domáce frustrácie a problémy a zvýšiť pocity vrelosti a dôvery smerom k dieťaťu. 

Rodičia sa učia na nácvičných stretnutiach vyššie spomínaným terapeutickým zručnostiam, 

ktoré potom aplikujú v rámci domácich hrových polhodiniek. Naučia sa štyri kľúčové okruhy 

zručností: štruktúrovanie domácich hrových stretnutí, empatické komentovanie, zručnosti 

potrebné pre imaginatívnu hru a stanovovanie limitov.  

 

V rámci longitudinálneho výskumu (Pavlíková, 2001) sme identifikovali počas skupinovo aj 

individuálne vedenej nedirektívnej terapie hrou závažné ťažkosti dieťaťa s poruchou 

pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) v hre. Dieťa pri hre iné deti vyrušuje – napr. im vyberá 

hračky z rozohratej hry, vytrháva im ich z rúk, monotónne rušivo nahlas si svoju činnosť 

slovne komentuje. Schopnosť hrať sa v skupine je výrazne deficientná. Dieťa nedokáže 

sústredene rozvíjať hrovú tému, s hrovými partnermi nekooperuje, aktivitu iných ruší – resp. 

je vnímaný ostatnými ako narušovateľ hry. Dieťa nie je schopné zachytávať signály pozvania 

do hry od iných detí (ak sa zriedkavo vyskytnú). Symbolickú líniu často ďalej nerozvíja, ale 

ostáva zaujatý funkčnými vlastnosťami hračiek (napr. nerozohráva ďalej dej s bábkou dráčika 

– ale ostáva fascinovaný klopkaním papučiek dráčika o podlahu.  

Do izolovanej hry sa dieťa dostáva často z dôvodu deficientnej schopnosti rozohrať 

skupinovú hru alebo sa do nejakej zapojiť. Dieťa pôsobí izolovane, osamotene, sám 

mechanicky manipuluje s bábkou.  

V rámci symbolickej hre sme mohli identifikovať aj vnútorný nepokoj dieťaťa. „Ale ja som 

väčší dráčik, lebo ja viem lietať... Už letím!“ (divo sa rozbieha a rúča, čo mu stojí v ceste). 

Dieťa začne behať po miestnosti a hra sa po chvíli stáva neregulovanou a pre ostatné deti 

nesmierne rušivou. Malá podnet spúšťa pomerne prudkú reakciu.   

Individuálna hra s hračkami dáva priechod k odreagovaniu napätia. Formula v hre často 

dostáva šmyk a búra do prekážok. Nakoniec necháva formulu celkom v hre vybuchnúť. 

Napätie v hre s formulou sa stupňovalo až do momentu výbuchu a až vtedy sa dieťa 

upokojuje a samostatná hra s pretekárskym autom pokračuje celkom v kľude.  
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Symbolika hry dieťaťa poukazovala na potrebu demonštrácie svojej sily: „Rozhryzol som 

zámok na dverách, lebo draky to dokážu, oni sú silné.“ Toto sa dialo v kontradikcii 

s vyjadrovaním nedôvery vo vlastné sily: „Michal sa mi smeje... Keď sa mi budete smiať, 

nebudem váš kamoš a odídem odtiaľto.... Mišovi to neukážem, lebo sa mi vysmeje... 

V rámci sociálnej komunikácie dieťaťa s ADHD v symbolickej hre s inými deťmi sme 

pozorovali demonštrovanie výraznej potreby nadväzovania prijímajúcich sociálnych 

kontaktov. Dieťa napr. telefonuje cez hračkárskych telefónik: „Haló, haló., aj ja chcem ísť 

s vami!“ 

Slabá komunikačno-recipročná schopnosť sa vykazovala počas hrových stretnutí v častej 

neschopnosti zachytiť pozvanie do hry. Dieťa sa javí, akoby nepočulo, často prepočulo výzvu 

k hre od iných detí. Naopak, dieťa sa excesívne pýta, neustále kladie otázky mimo hry, často 

sa obracia na dospelého a vykrikuje: „Čo je toto? Dá sa to otvoriť? Ako sa to zapína? Kde je 

tá bábika? Čo si ja obkreslím? Neustálymi hlasnými otázkami a poznámkami ruší iné deti pre 

hre. Svojím impulzívnym správaním na seba strháva pozornosť a u rovesníkov vyvoláva svoje 

odmietanie. Veľmi často deťom skáče do reči. Sociálne prijatie v rovesníckej skupine veľmi 

komplikuje aj nadmerné a nesebakritické sa presadzovanie. „Ja chcem túto skriňu! Toto mi 

dajte!“ – a berie hračky z rozostavanej stavby ostatných detí. Pravidelne takéto správanie 

prechádza do agresívneho správania, kedy dieťa trhá hračky, manipuluje s nimi agresívne, 

hádže ich o zem a pod.  

Všetky tieto a podobné hrové prejavy dieťaťa s ADHD v rámci nedirektívnych hrových 

terapeutických stretnutí sú významným indikátorom momentálnych i prediktívne budúcich 

problémov dieťaťa. Odborné posúdenie hrových prejavov dieťaťa prostredníctvom voľnej 

hry, pomôže lepšie sa zorientovať vo výchovnej situácii dieťaťa a poznatky využiť v smere 

viac adresnej pomoci liečebného pedagóga samotnému dieťaťu, jeho rodičom a učiteľom. 

Nedirektívny prístup v terapii hrou je účinným prostriedkom hĺbkového poznania dieťaťa 

a z tohto vychádzajúc aj efektívneho prekonávania jeho ťažkostí sprevádzaním dieťaťa 

a vzťažných osôb v jeho užšom a širšom sociálnom prostredí. Je významne nápomocné ak 

individuálna terapia hrou vedená terapeutom prejde do filiálnej terapie hrou vedenej rodičom.  
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EXPRESÍVNE TERAPIE V MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVE 

 

EXPRESSIVE THERAPIES IN MULTICULTURAL EDUCATION 

 

Katarína MAJZLANOVÁ 

 

 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o využití 

bioblioterapie a dramatoterapie v kontexte 

multikultúrnej výchovy. Poukazuje na 

prelínajúce sa ciele expresívnych terapií 

a princípov multikultúrnej výchovy. Vo 

výskumnej štúdii zaznamenáva spôsob 

terapeuticko-výchovného pracovania témy 

multikulturality prostredníctvom práce 

s príbehom a rolovou hrou. 

 

Kľúčové slová 

expresívne terapie, biblioterapia, 

dramatoterapia, multikultúrna výchova 

 

Abstract 

The paper presents the use of bibliotherapy 

and dramatherapy in the context if 

multicultural education. It points out to the 

overlapping goals of expressive therapies 

and the principles of multicultural 

education. In the research study, it records 

the way of therapeutic-educational 

processing of the topic of multiculturality 

through working with story and role play. 
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Expresivita, expresívne terapie 

Expresivita a výraz sú znakmi, prostriedkami výchovy a terapie. Expresívna terapia  vychádza 

z medzinárodne akceptovaného konceptu, ktorý sa popisuje ako špecifické (väčšinou 

umelecké) médium, zahrňujúce arteterapiu, biblioterapiu, dramatoterapiu, tanečnú 

a pohybovú terapiu, muzikoterapiu, terapiu hrou, ergoterapiu. V súvislosti s témou nášho 

príspevku sa budeme venovať dvom expresívnym terapiám – biblioterapii a dramatoterapii. 

 

Biblioterapia 

Biblioterapiu chápeme ako zámerné, systematické a cieľavedomé liečebnovýchovné 

pôsobenie jednotlivými zložkami literárneho prejavu na postihnutých, narušených, 

ohrozených a chorých jednotlivcov tak, aby cez úpravu momentálneho stavu sa napomohlo 

objektívne zlepšiť alebo upraviť ich  celkový stav (prežívanie). 

Biblioterapia ako metóda komunikatívneho charakteru, má podnecujúci vplyv na verbálny 

prejav klientov, môže slúžiť ako interakčný činiteľ, stimulátor emocionálneho, etického 

a sociálneho vývinu. 

Medzi receptívne formy biblioterapie patrí čítanie - spoločné, individuálne, čítanie vo 

dvojici, predčítavanie, reťazové čítanie, informačné, kritické, tvorivé čítanie, prednes, 

počúvanie reprodukovaného literárneho textu, konkretizácia,  rozhovor, pozorovanie,...  

Pre expresívne techniky je charakteristická tvorba - patrí sem doplňovanie viet, príbehov,  

tvorba príbehu podľa určených slov, tvorba básne na základe postrihaného textu, časopisu, 

písanie denníka, práca s literárnym textom, s citátmi, výrokmi, rečňovankami, riekankami, 

rozprávkami, ... 

V rámci cieľov sa v biblioterapii zameriavame na nadviazanie kontaktov, odreagovanie 

napätia, rozvíjanie zdravého sebavedomia, sebarealizácie, spolupráce, tvorivosti 

a predstavivosti, na poskytovanie zážitku úspešnosti, vzbudenie či prehĺbenie záujmov, 

rozvíjanie komunikácie, vytváranie nového pohľaduna svoju situáciu, problémy, hodnoty,... 

 

Dramatoterapia 

Dramatoterapia predstavuje súčasť liečebnovýchovných prístupov u detí, mládeže a 

dospelých s rôznymi druhmi porúch a postihnutí. Ide o špecifické aplikovanie divadelných 

štruktúr a dramatických procesov s cieľavedomím terapeutickým zámerom, ktorými sú 

symptómová úľava, emocionálna a fyzická integrácia a osobnostný rast. Mechanizmus 

terapeuticko-výchovného pôsobenia je založený na princípe, že dráma a terapia sú reflexnými 

procesmi, cez ktoré je klient vtiahnutý do života  charakterov objavuje sám seba.  

V dramatoterapii využívame relaxačné metódy (zamerané na uvoľnenie), zážitkové metódy 

(dramatické hry, hranie rolí), scénické metódy (dramatická metafora), motivačné metódy 

(rozvíjanie záujmu, pocit dôvery), sebareflexné metódy (uvedomovanie si správania v 

rôznych situáciách) nácvikové metódy (zvládanie nových zručností), behaviorálne prístupy 

(posilňovanie žiaduceho správania). 

Medzi prostriedky a techniky dramatoterapie patria dramatické hry, dramatizácia, 

improvizácia, rolové hry, neverbálne  hry a cvičenia, pantomíma, etudy, hra s maskou, 

s bábkou, tanečná dráma, sociodráma, Divadelné modely -  Playback divadlo, divadlo Fórum, 

Neviditeľné divadlo, Bábkové divadlo, Psychodráma, ... 
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Dramatické aktivity spravidla končia sebareflexiou (individuálne verbalizovanie pocitov), 

reflexiou (asociácia, zážitok), relaxáciou, diskusiou či rozhovorom, ktoré pomáhajú ujasniť 

niektoré momenty počas dramatickej činnosti, prehodnotit vlastné postoje a názory 

a porovnať ich s výpoveďami ostatných účastníkov hry.  

Cieľom dramatoterapie je prostredníctvom drámy, dramatizačných techník a prístupov 

napomáhať k rozvíjaniu pozitívnych zmien v osobnostnom raste, k prenikaniu do podstaty 

ľudských vzťahov a komunikácie.  
 

Multikultúrna výchova 

Pojem multikultúra vyjadruje vzájomné spolužitie odišných kultúr a vzájomné spolužitie ľudí  

žijúcich  v rámci spoločnosti. 

J. Průcha (2001) v súvislosti s multikultúrnou výchovou hovorí  o oblasti vedy, teórie a 

výskumu, o systéme informácií a organizačnej infraštruktúre ako o praktickej edukačnej 

činnosti. 

Ciele multikultúrnej výchovy sú zamerané na podporu jednotlivcov v poznávaní vlastnej 

kultúry, iných kultúr, v participácii, zodpovednosti za  kultúru svojej krajiny, národa. (G. C. 

Bakerová, 1983). 

Multikultúna výchova v školskom systéme vychádza zo všeobecných cieľov výchovy a 

vzdelávania pri rešpektovaní celostného rozvoja osobnosti dieťaťa. K. Luptáková (2004) 

v tejto súvislosti  sa hovorí o: 

- kognitívnych (poznávacích) cieľoch, 

- afektívnych (postojových) cieľoch, ktoré vedú k rozvoju sociálnych zručností,  

- motivačno-obsahových a hodnotovo - postojových cieľoch,  

- psychomotorických cieľoch výchovy, ktoré zahŕňajú oblasť zručností a návykov 

potrebných pre tvorbu kultúrnych hodnôt. 

 

Úlohy školy v multikultúrnej výchove možno rozčleniť do štyroch skupín: 

- Rozvíjať vzťahy medzi deťmi, ktorých základom je vytváranie pozitívnej klímy v 

triede, v škole 

- Učiť predchádzať a konštruktívne riešiť konflikty medzi deťmi navzájom 

- Vytvoriť podmienky pre vzájomné spoznávanie sa detí 

- Poskytovať deťom čo najviac informácií o menšinách, národnostiach, kultúrach, 

zvykoch a tradíciách.  

V rámci OESD sú určené a rozpracované spôsoby realizácie multikultúrnej výchovy 

v školskej i v mimoškolskej edukácii. V Európskej únii vzniklo v tejto oblasti množstvo  

projektov zahrňujúcich konkrétne programy a pístupy zamerané na túto oblasť (Táncoš, 

2004). 

J. Petrucijová a J. Feber (2005) ponúkajú množstvo vzdelávacích aktivít na identifikáciu 

predsudkov, vnímanie a prijatie inakosti, rozvíjanie sociálnych zručností a multikulturálnej 

komunikácie. 
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Expresívne terapie ako prostriedok naplňovania cieľov multikultúrnej výchovy 

E. Mistrík (2004) v súvislosti so zmenami v multikultúrnej výchove v rámci výchovných 

programov odporúča ich cielené budovanie pre tú ktorú sociálnu skupinu a kultúru. 

V multikultúrnej výchove by mal byť dostatočný priestor na spoznávanie v procese 

koexistencie a spolupráce. Pri multikultúrnej výučbe je potrebné prekonávať prevládajúce 

frontálne vyučovanie, kde prevažuje činnosť a aktivita učiteľa. 

Podľa J. Maňáka (2004), k hlbšiemu chápaniu odlišných povahový rysov, životného štýlu, 

špecifickosti multikultúrnej komunikácie napomáhajú situačné, inscenačné metódy a hry 

v role. Ich prínosom je stimulovanie prežívania nových situácií a zážitkov so stretnutím sa 

s inakosťou. Technika výmeny rolí ako uvádza T. Strédl (2009) napomáha k reálnemu 

vnímaniu a sebahodnoteniu hráčov. 

J. Valenta (1995) v tejto súvislosti zdôrazňuje význam dramatickej výchovy pre rozvoj 

osobnostných predpokladov, dôležitých i v situácii v kontakte multikulturálnych alebo 

interkulturálnych dimenzií.  

J. Torgyik a T. Karlovitz (2004), v tejto súvislosti hovoria o  účinnosti "rozvíjajúcich" 

trénigov, ktoré vyžadujú rýchle reakcie na zmeny. Zároveň si kladú otázku, že aké 

mechanizmy  napomáhajú aktérom diania v skupine, aby dokázali nadviazať primerané 

kontakty  aj v prípade, ak predtým mali učité zábrany a predsudky v komunikácii s niektorými 

jednotlivcami alebo skupinami ľudí iných etník, národností a kultúr. Za vyhovujúci 

prostriedok multikultúrnej výchovy uvedení autori považujú dramatopedagogiku, pričom  

vyzdvihujú  potrebu trénera - pedagóga ako usmerňovateľa a zároveň supervízora danej akcie, 

procesu.  

 

V súvislosti s  uplatňovaníme expresívnych terapií v multikultúrnej výchove nás zaujímajú 

otázky:  

- Do akej miery môže uplatňovanie expresívnych terapií  plniť úlohy multikultúrnej 

výchovy?  

- V akých väzbách a presahoch  sa uplatňujú jednotlivé  intervencie?  

- Aké sú substancie podmienenosti medzi konateľom (učiteľom, terapeutom, rodičom, 

užším, či širším sociálnym prostredím) a autorom interpretovaného výrazového prejavu 

(žiakom, dospelým, klientom)? 

- Ako  jednotlivé premenné pôsobia  na celkový priebeh intervencie? 

-  

Uvedené premenné sme skúmali pri uplatňovaní expresívnych terapií s deťmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, pri poruchách správania, pri práci s rodinou klienta a pedagógmi, 

pri rozvíjaní spolupráce rodiny a školy.  

S dospelými osobami v rámci národnostne zmiešaných skupín (majorita a minorita), sme sa 

zamerali na niektoré súvislosti, ktoré okrem exaktných postupov na zachytenie javov môžu 

prispieť k lepšiemu objasneniu odpovedí na vyššie položené otázky. 

Východiskom pre naše pôsobenie v tejto oblasti boli ciele multikultúrnej výchovy a ciele 

expresívnych terapií. 
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Prieniky medzi expresívnymi terapiami a multikultúrnou výchovou 

 

 

 

 

 

 

Formovanie vlastnej identity                 _______ Sebapoznávanie  

Pôsobiť na rozvíjanie vzťahov                _______  Rozvíjanie sociálnych zručností  

Rozvíjať a korigovať aktívne postoje    _______   Rozvíjanie kooperácie, komunik. 

Učiť sa riešiť konflikty                         _______ Riešenie konfliktov  

Rozvíjať schopnosť vžiť sa do iných      _______ Rozvíjanie empatie 

Poskytovať informácie o kultúrach       _______    Rozvíjanie aktívneho počúvania 

Učiť sa rešpektovať druhých ľudí          _______ Zmeny v postojoch a v správaní  

Prezentovať vlastné názory       _______  Uvoľnenie, odreagovanie napätia 

Odmietať egoistické formy správania _______  Rozvíjanie sebadôvery  

    a sebauvedomenia 
 

Prostriedky a techniky biblioterapie a dramatoterapie  

Práca s príbehom, s obrázkom, Doplňovanie viet, Tvorba komixu, Citáty a výroky, Písanie 

literárnemu hrdinovi, Cvičenia s poéziou, Neverbálne techniky - Etudy, Pantomíma,  

Dramatická hra, Imrovizácia, Bábkové divadlo, Rolové hry, Štrukturovaná dráma, Hra 

s maskami, bábkami, Sociodráma, Psychodráma. 
 

Výskum uplatňovania  expresívnych terapíí v  multikultúrnej výchove 

Skupiny dospelých osôb (Slováci, Maďari, príslušníci rómskeho etnika).  

 

Výskumný cieľ 

Zistiť možnosti uplatnenia expresívnych terapií (biblioterapia a dramatoterapia) na zlepšenie 

porozumenia (komunikácia, akceptovanie inakosti v názoroch, postojoch, pri odbúrávaní 

mýtov, predsudkov a stereotýpií) u osôb rôznych kultúr a  národností. 
 

Účastníci tréningových skupín 

Vek, pohlavie, počet Národnosť, etnikum 

20 - 45 rokov/muži – 32 Rómovia 

22 - 42 rokov/ženy – 36 Rómovia 

18 - 40 rokov/muži – 12 Maďari 

24 - 38 rokov/ženy – 16 Maďari 

25 - 50 rokov/muži – 20 Slováci 

19 - 40 rokov/ženy – 21 Slováci 

Multikultúrna 

výchova 

Expresívne 

terapie 

BT, DT 
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Priebeh a organizácia výskumného plánu: 

Výskum sme uskutočňovali s účastníkmi výcvikového programu Nadácie Sándora Máraiho s 

národnostne zmiešanými skupinami, zameraného na sebapoznanie, na komunikáciu, na 

toleranciu a na riešenie konfliktov. 
 

Pracovali sme s príbehom rómskeho spisovateľa Dezidera Bangu - Čierny vlas. 

Hlavnou postavou príbehu je Čierny vlas, ktorý sa narodil v rómskej rodine.  

Čierny vlas bol veľmi šikovný, pomáhal doma, rád sa zoznamoval s ľuďmi. Keď vyrástol, šiel 

do sveta a stretol sa s mužom, ktorý potreboval pomoc pri rôznych prácach. Čierny vlas sa 

rozhodol, že mu bude verne slúžiť a pomáhať. Majiteľ statku si ho veľmi obľúbil a Čierny vlas 

sa stal členom jeho rodiny. Neskôr sa zamiloval do jeho jedinej dcéry, ktorá mu lásku 

opätovala. A bola veľká svadba. Čierny vlas hneď po svadbe predniesol svoj zámer 

nasťahovať svojich rodičov do zámku, v ktorom býval so svojou nevestou. Otec dievčaťa, aj 

keď mal  svojho zaťa veľmi rád a vážil si ho, s týmto návrhom nechcel  súhlasiť.  

 

Pri oboznamovaní sa s príbehom Čierny vlas sme využívali nasledovné bibloterapeutické 

techniky:  

- Čítanie/počúvanie príbehu vedúcou skupiny a jej členov podľa záujmu o danú aktivitu. 

- Rozhovor o príbehu monitorovaný otázkami (so zameraním na porozumenie príbehu): 

Čo sa udialo, keď Čierny vlas bol vo veku mládenca (odišiel z domu, hľadal si prácu a neskôr 

nevestu). 

- Doplňovanie viet: 

Čierny vlas bol ... (silný, nebojácny, pracovitý,  hrdina,  hrdý, oddaný,...) 

Čierny vlas  chcel do zámku nasťahovať.... (svojich rodičov) 
 

Prehrávanie časti príbehu - "Čierny vlas predniesol svoju žiadosť otcovi svojej 

nevesty/manželky" 

I. Etapa 

Postavy: 

Osoby slovenskej a maďarskej národnosti hrajú otca nevesty 

Rómovia sú v roli Čierneho vlasu. 

 

II. Etapa 

V druhej etape rolového prehrávania sa uskutočnila výmena rolí – otca nevesty hrali  

Rómovia, Čierny vlas predstavovali Slováci a Maďari. 

Analýza odpovedí: Súhlas - ano, nesúhlas - nie (s požiadavkou Čierneho vlasu). 
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Súhrnné výsledky 

 I. Etapa - hranie rolí 

  

 

 II. Etapa - Výmena rolí 

 

Po prehrávaní daných situácií v príbehu hráči analyzovali jednotlivé roly z hľadiska príčin  

svojej voľby, rozhodnutia, získavania skúseností, možností alternatívnych riešení v súvislosti 

so situáciámi z vlastného života. 

Diskusia bola zameraná aj na možnosti posilňovania mulikultúrneho prostredia,  poznávanie 

kultúr, zvyklostí, remesiel a tradícií, na odbúravania mýtov a stereotypov ako ciest  

k vytváraniu  pozitívnejšieho obrazu o človeku a jeho spoločenstve. 

 

Z výpovedí hráčov 

- Uvedomil som si, že  rešpektovanie inakosti si vyžaduje hlbšie poznávanie. 

- Po zážitkoch z výmeny rolí by som hľadal viacej možností kompromisov. (Aby rodičia 

bývali v blízko zámku v malom domčeku, časté návštevy rodičov,...). 

- Prehrávať situáciu v roli je ľahšie ako reagovať a realizovať zmenu v živote. 
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- Odstup od situácie mi pomohol širšie chápať súvislosti a lepšie sa vžiť do druhého človeka. 

- Čierny vlas bol pracovitý a predsa sa nestretol s pozitívnou odozvou, v reakciách na svoje 

požiadavky. 

- Mnohí ľudia doplácajú na  predsudky.  

- Menšiny to majú občas ťažké. 

- Radšej by som pristal na to, aby sme bývali spolu, nech mám od nich pokoj. 

- Ak si niečo precvičíme, môžeme v budúcnosti využiť nové modely správania a reagovania. 

- Negatívne odpovede ma neprekvapili, stretávam sa s tým od malička. 

- Mnohí ľudia si nezaslúžia, ak ich vopred odpisujeme. 

- Niekoľko krát som sa sklamal, nedôverujem im.      

- Možno by to šlo najprv vyskúšať a potom sa rozhodnúť. 

- U niektorých rómskych rodín, ktoré poznám, by som volil inú odpoveď.  

- Nezaváhala som ani na chvíľu, veď ide o šťastie mladej rodiny. 

- S rodičmi by sa zakrátko k mladým nasťahovala ďalšia rodina. 

- Ak by šlo o moju dcéru, asi by som sa dal prehovoriť. 

 

Záver 

Pôsobenie expresívnych terapií pri plnení úloh multikultúrnej výchovy je evidentná, zjavná, 

jej miera je však podmienená ďalšími premennými – individualita, temperamen, povahové 

vlastnosti,  výchova a vzory v rodine,  v škole, osobné skúsenosti a informácie (poznanie), 

vlastná expresivita, invencia,... Je zložité odhadnúť mieru ich pôsobenia na zmeny v názoroch 

človeka. 

Práca s príbehom a improvizovaná rolová hra priviedli účastníkov k prehodnoteniu svojej 

voľby. Po uskutočnení rolového prehrávania – najmä výmenou rolí sa sformulovali 

alternatívnejšie návrhy a možnosti riešenia danej siuácie, s hlbším ponorom do danej 

problematiky. 

Okrem rôznych foriem a možností približovania sa rôznych skupín a národností žijúcich na 

spoločnom území sa ukazujú efektívne expresívne terapeutické prístupy, ktoré sú zamerané na 

získavanie skúseností cez zážitok a prežívanie. Je zjavné, že medzi predstaviteľmi rôznych 

skupín prostredníctvom expresívnych terapeutických prístupov vznikajú viaceré vzťahové 

väzby, paralely, či fúzie, ktoré evokujú k novým horizontom voblasti spolužitia ako takého. 

Expresívne terapie môžu byť účinným nástrojom poznávania, porozumenia, akceptácie a 

pozitívneho jednania prostredníctvom príbehu a rolového prehrávania cez napatie, konflikt a 

hľadanie možností riešení s výrazne etickým rozmerom. 

Expresivita a výraz sa môžu stať nástrojmi pre odbúravanie predsudkov a strereotýpií a 

rovnako mostom pre zachovanie človečenstva v najhumánnejšom slova zmysle, ktorého 

hlavnou postavou je človek vo svojej jedinečnosti. 
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REMINISCENČNÍ POTENCIÁL EXPRESIVNĚ-FORMATIVNÍCH 

PŘÍSTUPŮ 

 

REMINISCENCE POTENTIAL OF EXPRESSIVE-FORMATIVE APPROACHES 

 

Oldřich MÜLLER 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Text se zabývá expresivně-formativními 

přístupy nahlíženými z pozice jejich možné 

kompatibility s reminiscencí, zejména u 

osob seniorského věku. Zvláštní důraz je 

kladen na seniory závislé na péči z důvodu 

výskytu atroficko-degenerativních nebo 

ischemicko-vaskulárních demencí. Odlišen 

je přitom vliv chorobně podmíněného 

úbytku paměti. Pozornost je také věnována 

možnostem cíleného využití reminiscencí 

v institucionální péči.   

 

 

Klíčová slova 

expresivně-formativní přístupy, 

reminiscence, osoba seniorského věku, 

demence atroficko-degenerativní, demence 

ischemicko-vaskulární, Alzheimerova 

choroba  

 

 

Abstract 

The text deals with expressive-formative 

approaches viewed from the perspective of 

their possible compatibility with 

reminiscence, especially in people of 

senior age. Particular focus is placed on 

seniors dependent on care due to the 

occurrence of atrophic-degenerative or 

ischemic-vascular dementia. It is 

differentiated from the influence of 

memory loss caused by desease. Attention 

is paid also to the possibilities of targeted 

use of reminiscence in institutional care. 

 

Keywords 

expressive-formative approaches, reminis-

cence, person of senior age, atrophic-

degenerative dementia, ischemic-vascular 

dementia, Alzheimer disease  
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Úvod 

Jako důležité dílčí téma při řešení možností udržení kvality života osob seniorského věku 

(zvláště seniorů závislých na péči) se již poměrně stabilně jeví zjišťování a popis všech 

poznatků souvisejících s aplikací reminiscencí. Toto téma vešlo do odborného povědomí 

pracemi Erika Eriksona (německo-amerického psychologa), který představil svůj koncept 

osmi stádií lidského psychosociálního vývoje a Roberta Butlera (amerického gerontologa a 

psychiatra), který jako jeden z prvních poukázal na existenci diskriminace na základě věku a 

současně začal systematicky u dané cílové skupiny zkoumat význam vzpomínek. Butler 

(1963) zveřejnil výsledky svých longitudinálních výzkumů zdravých seniorů, z nichž 

vyplynulo, že se tito snaží přirozeně rekapitulovat a pochopit vlastní život, což může být 

využitelné také v jejich podpoře. 

Reminiscence mohou být vyvolány různými prostředky a v rámci různých přístupů. Jsou 

hlavním předpokladem třeba v live review, reminiscenční terapii, divadle reminiscence aj. 

Stává se však stále více patrným, že je lze aplikovat také jinde. Velmi perspektivními se 

v tomto směru zdají expresivně-formativní přístupy, jejichž pozitivní dopad na výše zmíněné 

klienty je předmětem celé řady zahraničních studií – viz Kinney, Rentz (2005), McFadden, 

Basting (2010) aj. Příkladem české studie je kontinuálně vedený výzkum zaměřený na 

zjišťování aktivizačního, edukačního, terapeutického a diagnostického potenciálu záměrných 

odborně vedených expresí u gerontopsychiatrické klientely v rezidenční péči realizovaný 

v rámci specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Palackého v Olomouci od roku 

2013 (řešitelem je autor tohoto textu). 

Reminiscence ve stáří – paradigma 

Ve stáří dochází k jedné z krizí, které přicházejí v průběhu celého lidského života. Tato krize 

může být ohrožující tím, že pokud nebude překonána, naruší potřebnou životní celistvost, 

posloupnost a další smysl žití. To potvrzuje také E. H. Erikson: jedinec projde od narození do 

smrti osmi stádii (později Erikson doplnil deváté stádium), přičemž je každé stádium 

poznamenáno krizí identity, která musí být překonána - v pozdní dospělosti (nastávající po 60. 

roce a zahrnující stáří) může tuto krizi vyvolat konflikt mezi integritou vlastní osobnosti(čili 

stavem naplněnosti úkolů předchozích etap, stavem plodnosti a smysluplnosti života, stavem 

zralosti obsahujícím moudré vyrovnání se sám se sebou a svou nedokonalostí, stavem 

pozitivních reminiscencí atp.) a pochybováním nad vlastní minulostí (hrozícím vznikem stavu 

beznaděje, zklamání, zoufalství) (Erikson, 2002, 1999). 

Je evidentní, že ve stáří, v němž nabývá mimořádného významu míra spokojenosti se sebou 

samým a se svým životem (podle Eriksona konflikt mezi integritou a pochybováním až čirým 

zoufalstvím), hrají důležitou regulující roli kontinuální vzpomínky a úvahy z nich vycházející 

(což potvrzuje řada autorů - např. Butler, 1968, 1980, Schweitzer, 2008, Gibson, 2011). Je 

tomu tak proto, že tyto reminiscence jsou (mohou být) přirozeným a efektivním prostředkem 

vyrovnávání se s mnohdy přerušenou životní posloupností (vzniklou např. z důvodu ukončení 

zaměstnání, odchodem z původního bydliště do institucionální péče, nenadálou nemocí atp.).  

Podle komparativních a výzkumných zjištění autora mohou reminiscence osobě ve stáří 

pomoci:  
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 zachovávat životní perspektivu (spokojenost s vlastní minulostí může motivovat 

aspiraci), 

 utvářet, chápat a přijmout smysl života (hodnocení vlastní minulosti může pomoci 

objevovat/uspořádat hodnoty, dát životním situacím význam, odpovědět na velmi důležité 

otázky: „Jaký je/byl můj život?“ „Má/měl můj život smysl?“ „Jaký?“),   

 zachovávat identitu (pojetí vlastní minulosti, pochopení a přijetí smyslu života, schopnost 

vytýčit si dosažitelné cíle a překonávat překážky, mohou pomoci odpovědět na klíčovou 

otázku „Kdo jsem?“),  

 zachovávat (docílit) životní celistvost – integritu (souvislost, perspektiva, smysl, identita, 

spokojenost, jsou důležité pro přijetí života jako celku), 

 uspokojovat specifické potřeby - zejména ty vážící se k lidské autonomii:  

- Potřebu setrvat ve svém důvěrně známém prostředí, ať už fyzicky nebo ve 

vzpomínkách (zejména k domovu coby prostoru, který znám a ovládám, cítím se 

v něm bezpečně, mám zde věci, jež pro mě mají praktický i osobní/symbolický 

význam, prostoru, který je zaplněn pozitivními vztahy s nejbližšími osobami). Tato 

potřeba se může promítat i do reminiscenčního úniku před agresivnímohrožujícím 

světem kladoucím důraz (a nároky) na to být mladý, dynamický a akceschopný. 

- Potřebu zachovat si určitou úroveň aktivity (v rozmezí od zachování si minimální 

soběstačnosti až po schopnost činnosti přinášející výsledky).  

- Potřebu komunikace a zachování mezilidských vztahů. 

Reminiscence – prostředek cíleného působení 

V případě užití reminiscencí jako prostředku zlepšení (udržení) kvality života vycházíme 

z předpokladu, že mozek dobře reaguje na známé podněty, jejichž stopy má již uloženy 

v dlouhodobé paměti (pokud ovšem není daná oblast poškozena). Tyto podněty lze průběžně 

stimulovat, oceňovat reakce na ně a učinit je prostředkem porozumění mezi lidmi (v našem 

případě mezi klientem a pracovníkem pomáhající profese). Současně se vyvolané reakce 

mohou stát jakousi platformou, na níž můžeme vytvářet (obnovovat) další schopnosti a 

vlastnosti či motivovat návazné interakce. 

Katalyzátory reminiscencí bývají specifická média zprostředkující podněty: 

 Vizuální – fotografie, obrázky, plakáty, filmy… 

 Zvukové – reprodukovaná či živá hudba, lidský hlas, dobové zvuky… 

 Kinestetické a taktilní – předměty k manipulaci, stimulace pohybu… 

 Čichové – zdroje vůní… 

Ke zpracování reminiscenčních podnětů lze přistupovat několika možnými přístupy, 

především: 

 Narativními – kdy jde o motivaci vyprávění příběhů z vlastního života, volného, bez 

negativních dimenzí a hodnocení. 

 Reflektujícími – kdy jde o motivaci hodnotících reflexí vlastního života a jeho smyslu. 

 Informačními – kdy jde o motivaci předávání vlastních zkušeností obohacených o 

dobové, historické, kulturní, společenské a jiné informace. 
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 Autobiografickými – kdy jde o motivaci postupného a systematického sestavování vlastní 

autobiografie. 

S reminiscencemi lze pracovat individuálně, skupinově, při rodinných sezeních apod. Při 

individuální formě práce jsou jednotlivci většinou vedeni k pozitivnímu ohlédnutí za svým 

životem (vyprávějí, chronologicky seřazují životní aktivity, události a zkušenosti, hodnotí je, 

vytvářejí vlastní deníky, vzpomínkové boxy, kufříky), což se může dít při zvláštní lekci, nebo 

při jakékoli jiné aktivitě (např. při zájmové činnosti, vycházce atp.). Skupiny jsou vytvářeny 

dle různých klíčů - např. otevřené a uzavřené - probíhají nejméně jednou za týden a zahrnují 

činnosti, při nichž jsou členové (mimo jiné) povzbuzováni k tomu, aby se vzájemně dělili o 

svoje významné vzpomínky. Tím jsou podporovány psychosociálnívlastnosti jednotlivců a 

kontinuita jejich společenského života - v případě zapojení příslušníků rodin i kvalita 

rodinných vztahů a kvalita života rodinných pečovatelů. 

Expresivně-formativní přístupy – paradigma 

Expresivně-formativní přístupy jsou ve své podstatě postaveny na záměrně a cíleně vyvolané 

umělecké expresi, kterou obecně vymezujeme jako vyjádření vnitřních (v případě některých 

jedinců reálně potlačených) pocitů, myšlenek a vztahů k lidem prostřednictvím specifického 

prostředku, uměleckého média (výtvarného, hudebního atp.). Při jakékoli jejich aplikaci 

vyvstávají vždy dvě základní možnosti - buď aktivní využití daného média účastníkem 

podílejícím se na umělecké (či paraumělecké) tvorbě, nebo zúčastněné vnímání výsledků 

tvorby někoho jiného. Použité médium pak slouží jako prostředek žádoucích aktivit a změn, 

které mohou, mimo jiné, vyplynout již z funkčního potenciálu umění (Müller, 2014). To 

disponuje mnohými účinky, spolupůsobícími nejen při přirozené integraci lidské osobnosti, 

ale také při jejím záměrném ovlivňování. Jiří Kulka (2008) v této souvislosti zmiňuje několik 

oblastí obsahujícíchfunkce: 

 biologické projevující se stimulací (podněcováním smyslových orgánů a psychických 

i fyzických procesů), relaxací, ovlivňováním biorytmů, oběhového systému atp., 

 psychologické zahrnující činnosti kognitivní, expresivní, formativní, abreaktivní, 

emocionálně motivační, terapeutické atp., 

 sociální postihující lidskou komunikaci, potřebu sociální identifikace, koordinaci 

společenských činností atp. 

Samotné umění tedy oplývá „schopnostmi“ člověka jak psychosociálně, tak i fyziologicky 

dynamizovat (nebo naopak uklidňovat), což dává ve spojení s jeho přirozeným tvořivým 

potenciálem dobrý základ pro aktivitu a participaci na společenském životě. Jakákoli kreativní 

umělecká exprese není myslitelná bez spoluúčastí smyslů, motorických reakcí, myšlenkových 

asociací, sdělování a sdílení významů, emocí atp., čímž může činitčlověka zdravým. Totéž se 

vztahuje také na její komunikační potenciál, kdy umožňuje lidem sdělit cokoli „klasickými“ 

verbálními, ale i alternativními neverbálními způsoby.   

Přístupy využívající uměleckého média odborně vedeným cíleným způsobem mohou být 

zaměřeny buď na edukaci či prevenci, nebo na nápravu nevyhovujícího stavu. Ve druhém 

případě jde o expresivní terapie, které se pak podle tohoto média klasifikují a metodicky i 
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teoreticky vymezují. Takže podle toho, zda pracujeme s uměním hudebním, dramatickým, 

literárním, výtvarným, tanečně-pohybovým, rozlišujeme muzikoterapii, dramaterapii, 

teatroterapii, psychodrama, biblioterapii, arteterapii v užším slova smyslu a tanečně 

pohybovou terapii. Jejich použití se pohybuje na široké klientské škále závisející ne věku, 

etiologii potíží a symptomech klienta.  

Osoba seniorského věku s demencí 

Osobu seniorského věku s demencí lze popsat jednak na základě fenotypu stáří a jednak na 

základě klinického obrazu demence. Co se týká fenotypu stáří, je tento dle Kalvacha (2004) 

fenoménem multifaktorovým, skládajícím se z následujících komponent: 

 zákonité biologické involuce tělesné i duševní, 

 projevů a důsledků chorob - zde je problémem jejich odlišení od projevů fyziologické 

involuce (za projevy fyziologické involuce bývají chybně považovány například 

aterosklerotické změny),    

 důsledků inaktivity tělesné i duševní - zde může být problémem záměna za projevy 

zákonité biologické involuce (v tomto případě se jedná o důsledky životního stylu ve 

smyslu aktivita-pasivita, kdy k fenotypu stáří přispívá dekondice a atrofie 

z nečinnosti) (Pozn.: Bylo zjištěno, že inaktivita je samostatný fenomén, který nemusí 

být vázán na špatný zdravotní stav a že její důsledky jsou i v 8. decenniu reverzibilní. 

Pravidelný rekondiční program tělesný i duševní může přinést podstatné posuny ve 

funkční zdatnosti seniorů.),  

 vlivů prostředí - fyzikálního (např. vliv klimatu na vzhled), ekonomického (na 

chudobu), vědecko-technického (na stav a zastarávání znalostí a dovedností), 

demografického (na osamělost, ovdovění), sociálního (na roli seniorů ve společnosti, 

tak jak je společnost považuje za přiměřené a žádoucí),  

 vlastního individuálního pojetí stáří - jde o aspirace a očekávání i osobní stylizace 

jednotlivců vyrůstající z osobnostního založení, z životních zkušeností, z rodinné 

situace a dalších vlivů - patří sem mimo jiné projevy adaptace na stáří (např. aktivní, 

pasivní, rezignovaná, konfrontační - více viz níže) či o schopnost zvládat stres. 

Klinický obraz demence, v našem případě nejčastější demence Alzheimerova typu,zpočátku 

vykazuje pomalu nastupující drobné (až nenápadné) změny v  chování a osobnosti svého 

„nositele“, či v její dynamice (dochází např. ke ztrátě dřívějšího zájmu o okolní dění, apatii, 

úpadku v estetické stránce života atp.) - s individuální variabilitou nastupují i poruchy 

kognitivních funkcí včetně paměti. Typický je přitom její progresivní charakter, který vede od 

lehkého až po těžké stádium. Standardní diagnostika prozatím spočívá na neurologickém a 

psychiatrickém vyšetření a na  baterii poměrně málo spolehlivých testů (například test Mini 

Mental State Examination) hodnocení krátkodobé paměti, pozornosti, schopnosti plnit 

jednoduché pokyny apod.Obecně se dá klinický obraz Alzheimerovy choroby popsat pomocí 

následujících dílčích komponent (MKN -  10, 2009, DSM - 5, 2013): 

 je provázena získanou globální kognitivní poruchou postihující paměť a nejméně 

jednu další funkci (např. řeč, myšlení, orientaci, poznávání, úsudek, abstrakci, učení, 

schopnost plánovat a vykonávat určité úkony apod.), 
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 vždy následuje její postupující progresivní zhoršování, které musí (pro diagnostické 

účely) trvat nejméně 6 měsíců, 

 začíná ve věku 40 až 90 let (nejčastěji po 65. roce života), 

 je poznamenána následným zhoršením pracovního a společenského zapojení,   

 dalšími doprovodnými klinickými příznaky jsou poruchy chování (například apatie, 

vznětlivost, úzkost, zmatenost, agresivita, noční bloudění, deprese), dále rovněž 

poruchy motorických stereotypů (včetně chůze) či psychotické projevy (např. 

paranoidní bludy o okrádání, nevěře partnera, halucinace atp.).  

Výrazný úbytek paměti provázející demenci Alzheimerova typu může vykazovat tato 

konkrétní specifika (Kalvach, 2004, Woods, 2006, Hort, Rusina, 2007, Weiner, Lipton, 2009): 

 prvně a více bývá postižena paměť krátkodobá (to znamená, že lidé nedokážou přenést 

informace do dlouhodobé paměti, neboť si nepamatují, co se dělo zhruba před 30 

sekundami - důsledkem je zapomínání orientačních bodů v novém prostředí, ztráta 

orientace v čase, lidech, událostech), 

 výbavnost v dlouhodobé paměti již uložených informací bývá po určitou dobu 

zachována (pozn.: někteří autoři dělí dlouhodobou paměť na recentní ((uchovávající 

informace z nedávné minulosti)) a trvalou ((uchovávající informace ze vzdálené 

minulosti)) - nejvíce odolnou je v našem případě paměť trvalá - viz následující 

odrážka),  

 postupně nastává problém v zapamatování si nových obsahů, čímž dochází 

k pozvolnému rozkladu dlouhodobé paměti (nejdříve časově nejbližších, např. rok 

starých stop, pak starších a ještě starších), 

 typickým příznakem může být porucha recentní epizodické slovní paměti (zapomínání 

běžných každodenních událostí), v různé míře bývá narušena také paměť sémantická - 

následné problémy s vyjadřováním (chybí slova) jsou kompenzovány „slovní vatou“ a 

lhaním), 

 naopak zachována bývá paměť implicitní (opět platí dodatek uvedený již u involučně 

ovlivněné implicitní paměti), 

 důležitá je etiologie poruchy - záleží např. na postižení té které oblasti mozku (př.: 

někteří klienti mohou mít zřetelněji narušeny funkce vázané na čelní mozkové laloky a 

přestanou být schopni plánovat a řadit jednoduché činnosti) apod. 

Odborná sociálně-zdravotní péče o osoby seniorského věku s demencí se dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, může dít zejména formou terénních služeb 

poskytovaných v přirozeném sociálním prostředí (tedy např. v domácnosti), nebo formou 

pobytových či ambulantních služeb poskytovaných v institucích (tedy např. v domově pro 

seniory, domově se zvláštním režimem, centru denních služeb, stacionáři, zdravotnickém 

zařízení ústavní péče atp.).Její hlavní obecné cíle zahrnují:  

 kompenzaci problémů v oblastech chování a prožívání, 

 reedukaci základních dovedností či schopností, 

 celkovou aktivizaci. 
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Expresivně-formativní přístupy k seniorům s demencí 

Na efektivitu (v dílčích složkách) expresivně-formativních přístupů k seniorům s demencí byl 

(a nadále je) zaměřen již výše zmíněný specifický vysokoškolský výzkum prováděný týmem 

odborníků Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Tento výzkum se dostal do fáze experimentálního ověřování vybraných 

dramaterapeutických postupů, vyhodnocovaných v kontextu skutečných potřeb cílové 

skupiny. Výzkumný soubor tvořilo přibližně 6 – 8 probandů vybraných formou 

institucionálního záměrného výběru ze základního souboru osob seniorského věku závislých 

na péči (z důvodu výskytu některého z častých typů demencí), nacházejících se v současnosti 

v rezidenčním zařízení sociální péče. Konkrétně šlo v tomto experimentu, v jeho první části, o 

otevřenou skupinupacientů (převážně seniorů s mírnou demencí) gerontopsychiatrického 

oddělení 7A Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, v jeho druhé části (současné) nyní jde o 

podobnou skupinu, tentokrát uživatelů služeb Domova důchodců Hrubá Voda, Hlubočky. 

Dramaterapeutické postupy dodržují konstantní podobu sezení s pravidelnou 

strukturousestávající z: 

 naladění, kontaktu, orientace - směřující ke zjištění či prvotnímu ovlivnění aktuální 

nálady a celkového psychofyzického stavu klientů – například pomocí malého 

polštářku jako kontaktního a iniciačního předmětu, 

 motivace - mající za cíl aktivizovat klienty a zaměřit jejich aktivitu smysluplným 

směrem - zde hrají důležitou roli tzv. reminiscenční média (vizuální, zvuková, 

hudební, doteková atp.), například dobová hudba, staré fotografie, referenční předměty 

(např. plesová kabelka evokující přípravu na významnou společenskou událost), 

reminiscenční krabice s drobnými rekvizitami atp., 

 tematicky orientované skupinové či individuální aktivity - mající za cíl uspokojit 

potřeby stimulace, seberealizace, komunikace, participace atp. - jedná se například o 

pohybové a taneční aktivity inspirované hudbou ze starých filmů, zpěv inspirovaný 

vzpomínkami na důležité životní události, reminiscence inspirované rekvizitami apod., 

 závěr - směřující k uzavření otevřených komunikačních „kanálů“, doladění 

vzpomínek, zpětné vazbě shrnující autentické dojmy z proběhnutého sezení, 

rozloučení - toto má většinou podobu skupinové konverzace.      

Efektivita expresivně-formativních přístupů k zástupcům cílové skupiny byla zjišťována 

průběžně modifikovaným měrným nástrojem (vycházejícím z diagnostického nástroje 

určeného pro dospělé klienty s neurotickými poruchami - viz Müller, 2014), ratingovou 

škálou, splňujícím požadavky na věcný výzkumný problém. Ratingová škála prozatím 

obsahuje následující položky: sociabilita, aktivita, spontaneita, soustředění, emocionalita, 

neverbalita, interakce, reakce na iniciační předmět, reakce na dramaterapeutické médium. 

Zjištění, že měření účinnosti procesu je možné realizovat posuzovací škálou hodnotící nejen 

typické personálně-sociální kompetence a funkční schopnosti, ale rovněž specifické 

kompetence související s uměleckou expresivitou, a tyto přitom procesně korelovat 

s intervencemi respektujícími potřeby klientů, představuje dosavadní (prozatímní) vrchol 

celého experimentu. 
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Závěr 

Expresivně-formativní přístupy k seniorům s jakoukoli demencí musí, kromě své vlastní bio-

psycho-sociální funkce (dané do jisté míry funkčním potenciálem umění), respektovat vnitřní 

proměnné klientů (např. míru involuce, míru demence včetně specifik paměti a ostatních 

kognitivních a behaviorálních problémů, charakter osobnosti v možném rozmezí introvert, 

extrovert, racionální typ, emotivní typ, dominantní, submisivní, aktivní, pasivní, míru 

zachovaných sociálních kompetencí včetně schopnosti zvládání instrumentálních aktivit 

denního života), a především zahrnovat osvědčené a fungující nefarmakologické přístupy 

k nim. Vedle validace a orientace v realitě se jedná převážně o reminiscenci. Do procesu 

jejich realizace je nutno zakomponovat specifická média zprostředkující hlavně vizuální, 

zvukové a kinestetické podněty stimulující výbavnost z dlouhodobé paměti a tuto pak více 

méně narativně a autobiograficky zpracovávat. 

Zoznam použitých bibliografických odkazov 

BUTLER, R. 1963. The Life Review: An Interpretation of Reminiscence in the Aged. 

Psychiatry. 1963, roč. 26, s. 65 - 76. 

BUTLER, R. 1968. The life review: An Interpretation of Reminiscence in the Aged. In: 

NEUGARTEN, B. (Ed.) Middle Age and Aging. Chicago, IL: University of Chicago, 1968, 

486 - 497. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), Fifth Edition. American 

Psychiatric Association, 2013. 991 p. ISBN 978-0-89042-554-1 

ERIKSON, E. H. 2002. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002, 387 s. ISBN 80-720-3380-8 

ERIKSON, E. H. 1999. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 1999, 127 s. ISBN 80-710-6291-X 

GIBSON, F. 2011. Reminiscence and life story work: a practice guide. 4th ed. Philadelphia, 

PA: Jessica Kingsley Pub., 2011, 304 p. ISBN 18-490-5151-8 

HORT, J., RUSINA, R. 2007. Paměť a její poruchy: paměť z hlediska neurovědního a 

klinického. Praha: Maxdorf, 2007, 422 s. ISBN 978-807-3450-045 

KALVACH, Z. 2004. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004, 861 s. ISBN 80-247-

0548-6 

KINNEY, J. M., RENTZ, C. A. 2005. Observed well-being among individuals with dementia: 

Memories in the Making, an art program, versus other structured activity. American 

Journal of Alzheimerś Disease and Other Dementias, 2005, 20 (4), p. 220-227.  

KULKA, J. 2008. Psychologie umění. Praha: Grada, 2008, 440 s. ISBN 978-80-247-2329-7 

McFADDEN, S.H., BASTING, A. 2010. Healthy aging persons and their brains: Promoting 

resilience through creative engagement. Clinics in Geriatric Medicine, 2010, 26 (1), 

p. 149-161. 

MKN-10 - MEZINÁRODNÍ STATISTICKÁ KLASIFIKACE NEMOCÍ A PŘIDRU-

ŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. Praha: Bomton Agency, 2009, 742 s. ISBN 13: 

978-80-904259-1-0. 

MÜLLER, O. 2014. Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku 

závislých na péči. In: HUTYROVÁ, M. (ed.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 

Sborník příspěvků z XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými 

potřebami. Olomouc: UP, 2014, s. 126-136. ISBN 978-80-244-4290-7 

SCHWEITZER, P., BRUCE, E. 2008. Remembering yesterday, caring today: reminiscence in 

dementia care : a guide to good practice. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2008, 

224 p. Bradford Dementia Group good practice guides. ISBN 978-1-84310-649-4 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

154 
 

WEINER, M. F., LIPTON, A. M. 2009. The American Psychiatric Publishing textbook of 

Alzheimer disease and other dementias. 1st ed. Washington, DC: American Psychiatric 

Pub., 2009, 557 p., 11 p. of plates. ISBN 15-856-2278-8 

WOODS, R. T. 2006. Psychological Problems of Ageing: Assessment, Treatment and Care. 

Chichester/New York: John Wiley a Sons, Ltd., 2006, 352 p. ISBN 0-471-97434-X 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

155 
 

GALERIE P-CENTRA OLOMOUC NEJEN JAKO RECEPTIVNÍ 

TERAPIE PRO OSOBY SE ZÁVISLOSTÍ 

 

THE GALLERY OF P-CENTRUM OLOMOUC NOT ONLY AS RECEPTIVE THERAPY 

FOR PEOPLE WITH ADDICTIONS 

 

Michal RŮŽIČKA 

Eva ČERVENKOVÁ 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je představit organizaci P-

centrum Olomouc, jejímž poslání je péče a 

podpora osob ohrožených drogovou 

závislostí. Především se budeme zabývat 

galerií, která je součástí instituce, a 

zároveň je součástí podpory, terapie a 

inkluze u zmíněné cílové skupiny.V první 

částí textu si přiblížíme jednotlivé 

konkrétní služby, které P-centrum nabízí 

pro klienty se závislostí. Ve druhé části se 

zaměříme na aktivity Galerie a podrobněji 

si popíšeme její význam pro klienty. 

Budeme zkoumat jak obohacující je galerie 

pro poslání organizace. V příloze 

příspěvku prezentujeme aktivity galerie, 

realizované v roce 2014. 

 

 

 

 

Klíčová slova 
galerie, závislost, P-centrum, receptivní 

arteterapie 

 

Abstract 

The goal of the paper is to present the 

organization called P-centrum Olomouc 

which carries a mission of care and support 

of people at risk of drug addiction. 

Especially, we will describe the gallery 

that is a part of the institution and which 

constitutes a part of the support, therapy 

and inclusin of the mentioned target group. 

In the fisrt part of the text, we will 

introduce the services offered by P-

centrum for clients with addiction. In the 

second part, we will focus on the activities 

og the Gallery and describe its importance 

for the clients in detail. We will research 

the benefits of the gallery for fulfilling the 

mission of the organization. In the 

appendix to the article, we present some of 

the activities of the gallery organized in the 

year of 2014. 

 

Keywords 

gallery, addiction, P-centrum, receptive art 

therapy 
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P- centrum Olomouc 

P-centrum poskytuje služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a 

doléčování závislostí, dále poskytuje lidem s problémem drog, alkoholu, hazardního hraní a 

jejich blízkým ambulantní léčbu a poradenství. Poradenské služby jsou bezplatné a anonymní. 

P-centrum rovněž nabízí klientům po léčbě drogové závislosti doléčovací program včetně 

chráněných bytů. P-centrum pracuje s ohroženými olomouckými rodinami s dětmi v 

Rodinném centru U Mloka. P-centrum realizuje programy primární protidrogové prevence pro 

školy, vítá stážisty a dobrovolníky. P-centrum provozuje galerii U MLOKA. 

 V dalším textu podrobněji popíšeme služby, které s přímo vztahují k terapii alkoholové a 

drogové závislosti. 

Doléčovací centrum 

Cílem práce v doléčovacím programu je udržení pozitivních změn, ke kterým došlo u klienta 

v předchozí léčbě (abstinence, pravidelný režim, životospráva, komunikace s rodinou a 

osobami blízkými, přerušené kontakty s uživateli návykových látek, aktivní trávení volného 

času). 

Poskytujeme klientům bezpečné prostředí, ve kterém mohou abstinovat („čisté“ prostředí) a 

které usnadní přechod z léčebného zařízení do běžného života. Cílem je dosažení 

samostatnosti klienta což zahrnuje: vlastní bydlení, legální zdroj příjmů, vytvoření sociální 

sítě, základní dovednosti v oblastech: finanční hospodaření, jednání s úřady, péče o zdraví, 

životospráva.  Cílovou skupinou doléčovacího programu jsou osoby ve věku od 18 let se 

závislostí na návykových látkách/hazardní hře, které absolvovaly minimálně tříměsíční 

rezidenční léčbu závislosti a nastoupí bezprostředně po léčbě. Jsou motivovány k dlouhodobé 

abstinenci a chtějí podporu při zvládání života bez návykových látek/hazardního hráčství a 

pomoc při svém sociálním začleňování. 

Doléčovací program nabízí následující služby: 

Ubytování v Chráněných bytech: 

Chráněné byty umožňují sociální stabilizaci klienta formou přechodně poskytovaného 

ubytování po dobu maximálně 4/6 měsíců, kdy současně dochází do doléčovacího programu. 

Bydlení je časově omezeno, je na něj uzavřena smlouva a podléhá pravidlům. 

Ranní skupiny: 

Ranní skupiny (každý pracovní den v 8:00 v kulturní místnosti, délka cca 30 minut) jsou 

povinné pro klienty doléčovacího centra, kteří nemají stálou práci. Ranní skupinu vede 

sociální pracovnice. Tématem jsou denní plány, rozdělení úklidů v domě a pomoc klientům 

při řešení praktických problémů (orientace po městě apod.). 

Tematické skupiny: 

Témata vycházejí z manuálu „Prevence relapsu". Jednotlivá témata jsou volena tak, aby se 

postupně probraly různé problémy, které mohou klienty potkat – jak mluvit o své minulosti, 

jak si najít a neztratit práci, jak navazovat partnerské vztahy, jak rozpoznat své rizikové 

situace, nácvik asertivity atd. Součástí tematické skupiny je teoretický úvod do tématu, 
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diskuse o něm, přehrávání problematických situací, řešení vlastních problémů souvisejících s 

tématem. Na tematických skupinách jsou někdy využívány techniky expresivních terapií, 

které jsou některými autory považovány za vhodné pro tuto cílovou skupinu, srov. (Polínek, 

2013). 

Hodnotící skupiny: 

Klienti hodnotí uplynulých 14 dní. Společně s ostatními členy skupiny a s terapeuty hodnotí 

to, jak se jim daří abstinovat a uskutečňovat svůj léčebný plán. Na hodnotící skupině se 

představují a podepisují nové léčebné plány, „oslavují" významné události – získání práce 

nebo bydlení, úspěšné ukončení programu apod. 

Dynamické skupiny: 

Skupina nemá předem dané téma – klienti přinášejí aktuální problémy, se kterými celá 

skupina pracuje. Od klienta na dynamické skupině očekáváme ochotu sdílet s ostatními své 

pocity, zkušenosti a názory, zájem o ostatní klienty, ochotu měnit své chování, ochotu 

přijímat kritiku i podporu. 

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti 

Posláním Poradny pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci je poskytování 

odborných poradenských a terapeutických služeb lidem, kteří mají potíže s alkoholem, 

drogami či hazardní hrou u sebe nebo svých blízkých. Služby poskytujeme lidem, kteří nás 

sami vyhledají, neboť chtějí pomoc při zorientování se v jejich situaci a podporu při řešení 

problémů spojených se závislostí. 

Hlavními cíli poradny jsou: 

- Poskytování kvalitních a odborných informací klientům a zájemcům o službu. 

- Pomoci klientům zorientovat se v situaci, kterou prožívají jako tíživou či neřešitelnou. 

- Poskytování terapeutických služeb a sociálně-právního poradenství naší cílové 

skupině. 

- Provázení klienta při hledání jeho cílů a pomoc s jejich formulací. 

- Podpora klienta v naplňování cílů, které si zvolil. 

- Rozvoj kompetencí klienta tak, aby dokázal lépe zvládat své problémy. 

- Doprovázet rodiče či jiné blízké osoby náročným životním obdobím a pomoci jim 

redukovat postoje/projevy umožňující či přímo podporující rizikové chování jejich 

dětí, partnerů či blízkých. 

- Zprostředkování kontaktu s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. 

probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady 

práce, škola. 

- Poskytovat informace odborné i laické veřejnosti o problematice zneužívání 

návykových látek a o hazardním hráčství. 

 

Kromě individuální terapie a poradenství nabízí poradna i následující služby: 

Rodinná terapie 
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Je poskytována uživateli návykových látek či hazardnímu hráči a jeho rodině. Rodinou terapii 

provádí dvojice terapeutů (pokud to provozní podmínky dovolí). Hledají se společné cíle a 

možnosti vzájemného soužití. Pokud se podaří stanovit společné cíle, dále se pracuje na jejich 

naplnění. Probíhá edukace o návykových látkách, závislosti, probírají se postoje, které 

ne/podporují rizikové chování. 

Párová terapie 

Je poskytována uživateli návykových látek či hazardnímu hráči a jeho partnerovi. Probíhá 

mapování cílů každého z partnerů, zviditelňují rozdíly v těchto cílech. Probíhá edukace o 

návykových látkách, závislosti, probírají se postoje, které ne/podporují rizikové chování.  

Sociální práce 

Cílem je poradenství a podpora klienta při řešení otázek spojených s nepříznivou sociální 

situací – poradenství v oblasti sociálních dávek, finančního plánování, řešení dluhů, hledání 

zaměstnání, dále také zprostředkování informací, případně kontaktů na další instituce. 

Krizová intervence 

Cílem krizové intervence je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se 

krize bude nadále prohlubovat. Krizovou intervenci provádějí terapeuti s výcvikem v krizové 

intervenci. 

Podpůrné testování 

V rámci efektivní práce s klienty nabízíme podpůrné testování na přítomnost drog v moči 

nebo ve slinách. Podpůrné testování probíhá na žádost klienta po dohodě s terapeutem. Klient 

je předem seznámen s průběhem testování. Testování je bezplatné.  

Galerie u Mloka 

Galerie je místo setkávání, prezentace výtvarných, hudebních, divadelních, filmových a 

básnických aktivit. Soustřeďujeme se na nové umělecké trendy a počiny. 

Dáváme prostor jak začínajícím umělcům, kteří tímto často dostanou vůbec první možnost k 

veřejné prezentaci, tak kontrastně i umělcům, kteří si již mají stále místo na uměleckém poli a 

jsou známí nejen v České Republice, ale i v mezinárodním měřítku. 

Galerii chápeme také jako centrum vzdělávání, výchovy a odpočinku. Vzdělávání 

prostřednictvím umění má veliký potenciál a může se stát ideálním základem pro osobní a 

sociální růst, proto věnujeme dostatek energie také vzdělávacím aktivitám formou galerijních 

animačních programů pro ZŠ a SŠ. 

Dáváme možnost mladým lidem naučit se pracovním návykům, zodpovědnosti, organizování 

apod. - v galerii pravidelně pomáhá na deset dobrovolníků a nárazově stážisti a praktikanti. 

Galerie U Mloka je prostor Olomouce, kde mohou mladí lidé kulturně trávit svůj volný čas 

bez drog (včetně alkoholu a tabáku) - galerie je součástí protidrogové organizace P-centrum. 

V galerii prezentujeme současné mladé umění - umění studentů vysokých škol s uměleckým 

zaměřením a jejich čerstvých absolventů, kteří jsou na výtvarné scéně nadějnými a 

talentovanými nováčky. Představovat umění provokující, kladoucí otázky, umění, jež se snaží 
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nabourávat předsudky a vést člověka k větší zodpovědnosti a toleranci ke svému okolí. 

Prezentovat nové a neotřelé umělecké trendy a projekty. Představit témata a osobnosti 

celostátního významu; jednou za rok představit progresivního zahraničního umělce či 

uměleckou skupinu. 

Tvoříme multižánrový kulturní prostor Olomouce, který se neskládá jen z výstav, ale z dalších 

uměleckých oborů – koncerty, veganské večeře, performance, divadelní představení, filmové 

projekce, básnické čtení. 

Nabízíme mladým a dospívajícím lidem z Olomouce možnost sdílet ojedinělý veřejný prostor, 

chráněný před užitím alkoholu, cigaret a tvrdých drog. 

Návštěvnost v roce 2014 byla 4000 návštěvníků (data z evidenční knihy). Vysoké 

návštěvnosti přispívá pevné ukotvení Galerie U Mloka v kulturních aktivitách Olomouce již 

od roku 1993.  

Terapeutický potenciál galerie u mloka 

Následující body shrnují mnohaletou empirickou zkušenost symbiózy galerie a drogových 

služeb. Text má poukázat na terapeutický potenciál tohoto spojení. 

Anonymita 

Fakt, že je galerie otevřena pro veřejnost a může do ní kdokoli, znamená, že případný klient 

Poradny pro alkoholové a jiné závislosti není „nálepkován“ případnými svědky jako ten, kdo 

má problém s dogou, alkoholem či hazardní hrou, ale jako návštěvník galerie. Obě služby 

mají společný vchod. Pro ilustraci můžeme použít slova klienta poradny: „Olomouc není velké 

město, navíc jsme znám jak úředník a bylo by pro mne nepříjemné, kdybych byl spojován se 

závislostí“. I jiní klienti považují toto spojení jako důležité v rámci zachování anonymity. 

Receptivní arteterapie 

Akce, které se v galerii pořádají, mají významný vliv na kvalitu života klientů poradny a 

doléčovacího programu. Problematika trávení volného času je při léčbě závislostního chování 

klíčová. Tím, že je galerie součástí P- centra je jakýmsi motivačním faktorem. (Udělat pár 

kroků po schodech dolů nevyžaduje přílišnou energii.  Navíc tam může klient jít v doprovodu 

terapeuta). Často se jedná o první zážitek návštěvy podobného zařízení. Jeden klient 

komentoval návštěvu galerie slovy: „Netušil jsem, že návštěva galerie může být tak zajímavá, 

myslel jsem si, že je to pouze místo pro snoby“. Společná návštěva galerie může vést 

k posílení terapeutického vztahu. Rovněž působení obrazu na klienta vyvolává emoce a 

mohou se tak definovat další témata pro psychoterapeutické rozhovory. 

Prostředí bez drog 

Galerie je místo, kde panuje přísný zákaz užívání návykových látek. Nežádoucí je rovněž 

vstup pod vlivem těchto látek do prostředí galerie. Aktuální stav podobných míst v České 

republice je jiný. Ve většině galerií je alkohol konzumován. Klienti tak mají možnost navštívit 

kulturní místo a přitom nejsou vystaveni riziku bažení, které by vyplývalo z kontaktu 

s návykovou látkou. 

Možnost dobrovolnictví 
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Galerie nabízí možnost dobrovolnictví pro klienty Doléčovacího programu a Poradny pro 

alkoholové a jiné závislosti. Klíčovou aktivitou pro úspěšnou léčbu a doléčování závislostního 

chování je kontakt z dalšími lidmi. Tato filosofie vychází z manuálu „5 ways for wellbeing“, 

dostupného z: (http://issuu.com/neweconomicsfoundation/docs/five_ways_to_well-

being/4?e=0). Díky možnosti dobrovolnictví se mohou klienti kontaktovat s dalšími lidmi 

z bezdrogového prostředí. Tato setkávání napomáhají sociální rehabilitaci klientů. Jak uvádí 

anonymní klient: „Dobrovolničení v galerii mi pomohlo osmělit se a lépe se mi pak hledala 

práce. Byl jsem totiž několik let na ulici a pak rok v komunitě a měl jsem celkem silnou 

sociální fobii“. 

Umělecká produkce klientů 

Řada klientů využila prostory galerie pro své vernisáže. Tyto produkce se vždy setkaly 

s úspěchem.  Pomocí nich se daří od tabuizovat téma závislostí ve společnosti. Jak uvádí 

anonymní klient „Performance v galerii mi dala energii pro další uměleckou tvorbu, která se 

mi stala alternativou užívání drog“.  
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Příloha: ukázky galerijní práce v roce 2014 

8. ledna – 3. února Jaromír Krátký: 6303i 

První vystavované objekty v roce 2014 byly 

fotografie, ty byly pořízeny autorovým mobilním 

telefonem Nokia  6303i, ten má dle parametrů 

rozlišení 3,2 MPx, které by mělo stačit pro ostré a 

detailní fotografie i ve větším formátu. Majoritní 

podíl témat pochází z prostředí našeho města 

Olomouce, z míst, kolem kterých mnohý divák 

může dennodenně procházet, aniž by jim věnoval 

bližší pozornost. V detailech ale tyto místa 

získávají nový rozměr,  ať už hravý, humorný, 

odpuzující nebo vypovídající něco málo o naší 

společnosti.  Tento projekt byl autorovým 

uvědoměním si, že na focení není tedy nutné 

vlastnit přístroj za desítky tisíc korun, ale lze použít 

dnes už skoro nezbytný mobilní telefon.  

 

http://issuu.com/neweconomicsfoundation/docs/five_ways_to_well-being/4?e=0
http://issuu.com/neweconomicsfoundation/docs/five_ways_to_well-being/4?e=0
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5. února – 3. března Jana Pavla 

Francová: Vrstvy 

 

 

 

 

 

 

Jana Francová vizuálně zpracovává výstupy ze svého kvantitativního výzkumu, ve kterém 

oslovila všechny umělecké vysoké školy v České republice. Jejími respondenty byli profesoři, 

kteří se zabývají novými médii. Cílem projektu bylo vizuálně vytvořit průměrného pedagoga 

nových médií. Autorka použila jednotlivé snímky zpovídaných respondentů a navrstvila je 

podle toho, jak odpovídali na její 

otázky např. podle délky pedagogické 

praxe, kolikrát respondent řekl slovo 

"umění", věku… Vernisáž Jany 

Francové byla obohacena spojením 

projekce a hudebního vystoupení 

Tomáše Jenčeka, Jenifer Helia De 

Felice a Petra Antoše.  
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5. - 31. března OLOMOUCKÉ DĚVY: Kontrasty 

 

V březnu v galerii proběhla skupinová výstava pěti autorek, studentek druhého ročníku 

Katedry výtvarné výchovy PdF UP. Představovala současnou tvorbu začínajících umělkych 

Barbory Hudákové, Luisy Čevorové, Naďi Máčalové, Nelly Galatové a Veroniky Novákové. 

Použité techniky byly velice rozmanité od maleb přes grafiky i trojrozměrné objekty, proto 

taky příznačný podtitul Kontrasty 
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2. - 28. dubna Radka Chocholoušová / Petr Dvořáček: ARBOREALITA 

 

Výstava akvarelů, instalací a fotografií s podtitulem „skryté bytosti“, kde každý z autorů, 

svými vlastními prostředky, nacházejí elementární bytosti ve struktuře ornamentů i 

rostlinných pletiv, vody a pigmentů i kamene. „Jaký znak odlišuje živé od neživého? Kde se 

bere v osamění pocit, že se na nás někdo-něco dívá? Ve struktuře skutečnosti, v pletivech a 

předivech přírody nebo imaginace se ukrývají oči a tváře. Všechny bytosti se na nás dívají a 

my se díváme na ně. Všechno je ve všem. Všechno je jedním.“ 
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30. dubna – 31. května Martin Bartoš: SCHIELEMAN 

Výstava fotografických prezentací s hudbou. Schieleman chodí světem a fotí. Nachází obrazy, 

zákoutí a situace, které ostatní většinou míjejí nebo je téměř s určitostí nepovažují za vhodné 

fotografického záznamu. Občas zaběhne do světa detailů a struktur. Je jejich vnímavým 

objevitelem. Fotografuje hodně a fotky jsou pro něj možná jakýmsi autentickým deníkem jeho 

vlastních vnitřních pocitů zachycených v čase. Fotí v rytmu svých kroků a v hlavě mu zní 

melodie, pouštěné ze sluchátek nebo zachycených v paměti. Melodiemi posléze obohacuje 

svá fotografická pásma. Překvapivě mnoho fotek z těchto letmých záznamů světa by obstálo i 

jako samostatné fotografické objekty. I na fotografiích, kde nejsou lidé, kde jsou jen chladné 

obrazce zapomenutých povrchů, jsou přítomny emoce. 
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4. - 27. června POD VLIVEM AUTORIT 

 

Tereza Dolanská, Stanislava Hanousková, Simona Kuběnová, Žaneta Žofka Jurzykowská. 

Výstava studentek a absolventek Ostravské univerzity, oboru Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ. 

Expozice by měla představovat širokou škálu výtvarných technik, od kresby, malby, po 

americkou retuš, skleněnou vitráž či divadelní fotografii. Jelikož se jedná o náhodný výběr z 

děl autorek, výstava nemá jednotné téma či směr, autorky spojuje pouze společná studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. - 29. září Jakub Kovařík: BÝT NĚKDE. DĚLAT NĚCO. 

 

Vzpomínka na neexistující událost. Všechno to, co předchází tomu, co je před vašima očima. 

Podoba dvojníka, kterým jsme se stali. Venku mrholí a člověk se dívá z okna. Co je dál a co 

je blíž než toto? Co se mu jeví? A kdo je ten, kdo mluví a koho vypráví? Stále ve věcech, 

stále spící. Dvojník události, dvojník subjektu.  
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1. říjen – 28. listopad STREET FIGHTERS 3 

 

Na výstavě se představil Pavel Gončarov, David Grygárek a Marek Kroupa. Street Fighters 

nabízí i neskateboardistům zátiší pouličních překážek na opuštěných parkovištích. Když na 

asfalt prostírají betonový komolý jehlan, Pavel Gončarov se místo štětcem rýpe třískou z 

prkna mezi zuby. Fotografie z výstavby doprovázené komentáři jsou uvedeny společně se 

dvěma desítkami maleb, kreseb či koláží vyvedených samoukem tak, jako když se svépomocí 

staví skatepark. Výstava byla doplněna o seznam výstav, které v minulosti v galerii proběhly 

v rámci dvacetiletého výročí P-centra, pod které Galerie U Mloka neoddělitelně patří 
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4. prosince – 30. ledna 2015 David Přílučík: NEJMENŠÍ AKCE 

 

Ztráta autenticity díla v době technologické reprodukovatelnosti a metamorfózy těchto obav v 

současném digitálním věku stabilně znepokojují (či spíše fascinují?) početnou obec tvůrců 

přijíždějících na PAF. Výrazným tématem se stává rovněž v tvorbě Davida Přílučíka, studenta 

ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka na Akademii výtvarných umění v Praze.  
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CREATIVE HELP: SENIOŘI – TVŮRČI DÍLNY PRO SENIORY 

 

Martina PAVLIKÁNOVÁ 

 

Recenzia na publikáciu48 

STADLEROVÁ, H., NOVOTNÁ IŠTVANOVÁ, Z., MALY, S., KOVÁŘOVÁ, M., 

KOLÁŘOVÁ, T., LANDOVÁ, M. 2013. CREATIVE HELP: SENIOŘI. Brno: Masyrykova 

univerzita. ISBN 978-80-210-6614-4. (Recenzenti publikácie: doc. MgA. František 

Kowolowski, Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.) 

 

 
 

 

Kontaktné údaje 

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, e-

mail: pavlikanova@fedu.uniba.sk  

Publikácia SENIOŘI. CREATIVE HELP - tvůrči dílny pro seniory je jedným z výstupov 

projektu Speciálni výtvarná výchova, ktorý bol nasmerovaný k odbornej koncepcii a praxi 

                                                 
48 Publikácia je nepredajná. V prípade záujmu sa záujemcovia môžu obrátiť na Mgr. Janu Nedomovú 

(nedomovaj@gmail.com).  

mailto:pavlikanova@fedu.uniba.sk
mailto:nedomovaj@gmail.com
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tvorivých aktivít určených sociálne znevýhodneným klientom. Samotný projekt Speciálni 

výtvarná výchova môžeme označiť ako istú formu výchovy umením. Obsah korešponduje 

s cieľmi arteterapie a preferuje artefiletický prístup, ktorý je spájaný s J. Slavíkom.  

Cieľom autorov bolo vytvoriť ústretovú a inšpiratívnu publikáciu, ktorá odbornú i laickú 

verejnosť uvedie do problematiky práce s ľuďmi v pokročilom veku - seniormi. Autori 

publikácie predpokladajú, že seniori majú v rôznych sociálnych inštitúciách rôznymi 

aktivitami spríjemnený voľný čas, no často je to podľa nich skôr mechanická činnosť, 

realizované podľa pokynov pracovníkov.  

V úvodných kapitolách publikácie autori popisujú aké to je byť seniorom, ako je senior 

vnímaný v spoločnosti a definujú základné pojmy súvisiace s danou oblasťou. Bližšie 

približujú život seniorov v Domove pre seniorov v mestskej časti Brno-Medlánky, v ktorom 

bol projekt realizovaný, a ktorý je okrem iného vybavený aj výtvarnou dielňou. Snahou 

samotných pracovníkov domova je motivovať seniorov k aktivite a k potrebe zapojiť sa medzi 

vrstovníkov, či ďalších obyvateľov aj mimo domov. Autori popisujú a definujú pojem starého 

človeka a poukazujú na to, že zmena štatútu z ekonomicky aktívneho jedinca na dôchodcu, 

nemusí zákonite znamenať aj stratu aktivity. Stárnutie je, ako uvádzajú autori, proces 

individuálny. Bližšie popisujú kognitívne i emočné zmeny u starých ľudí – seniorov.  

V ďalších kapitolách autori na konkrétnych príkladoch seniorov dokumentujú práve 

konštruktívny prístup vyrovnávania sa so starobou. Poukazujú na aktívny prístup seniorov 

k životu, na rozvíjanie ich individuálnych záujmov, ktoré je možné v spomínanom domove 

rozvíjať v rámci voľnočasových aktivít. Jednými z nich sú aj výtvarné dielne, realizované 

skupinovo niekoľkokrát do týždňa. V prípade preferencie individuálnej tvorby, môže klient 

pracovať doma a konzultuje svoju tvorbu s voľnočasovým pracovníkom. Dielne ponúkajú 

priestor približne pre 15 klientov a sú vybavené tak, aby poskytli čo možno najširšie spektrum 

aktivít s využitím klasických výtvarných postupov i menej tradičných techník. Klienti sa 

môžu venovať aj tradičným remeslám.  

Druhá časť publikácia v jednotlivých kapitolách popisuje realizované projekty priamo v praxi. 

Projekty boli realizované so študentmi v odbore, ktorí sa úvodom zúčastnili trojtýždňového 

školenia. Tvorivé aktivity so seniormi uprednostňovali činnosti, ktoré kládli dôraz na tvorivé 

myslenie. Nadväzovali na tradíciu, ktorú v domove svojim pôsobením budovali Z. Novotná 

Ištvanová a T. Kolářová. Projekty, ktoré študenti navrhli, ponúkali realizáciu s využitím ako 

klasických, tak i nových médií a často sa vyznačovali medziodborovými presahmi. Tematické 

okruhy výtvarných projektov vychádzali z poznania chodu inštitúcie i snahy pochopiť záujmy 

seniorov. Práve pri hľadaní vhodných tém, sa pre študentov podnetnou stala otázka „Čo 

výtvarného (tvorivého) by ste chceli realizovať so svojou babičkou alebo dedom?“. Na 

príkladoch jednotlivých projektov vidno, že témy vychádzali z aktuálneho života seniorov 

(Kvetiny pre všetkých, Krmítko); zo spoločných stretnutí (Masopust, Záhradná slávnosť 

inšpirovaná dielom A. Renoira či Slávnosti čaju, ktoré predstavili japonskú kultúru); z ich 

spomienok (Izby z detstva) či splnených prianí (Cestovania, Stretnutie s idolom). Pri projekte 

Splnených prianí sa pomocou klasických i nových médií mohli klienti ocitnúť na exotických 

miestach, či stretnúť sa so svojimi idolmi z mladosti. Projekty zamerané na túžbu seniorov 

byť užitočný boli zamerané istú formu pomoci seniorov handicapovaným alebo deťom. 
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Príkladom toho sú projekty Haptické počítadlá pre nevidiace deti, či Rozprávkoví rozprávači, 

kde študenti využili individuálnych hlasových dispozícii klientov k prerozprávaniu rozprávok.  

Po preštudovaní publikácie CREATIVE HELP – tvůrči dílny pro seniory si dovolím 

konštatovať, že poskytuje čitateľovi komplexný, odborný, prehľadný a predovšetkým tvorivý 

pohľad na možnosti práce so seniormi. Publikácia poukazuje na to, že práce so seniormi je 

jedinečná a zásadne odlišná od práce s deťmi. Vyžaduje veľkú trpezlivosť, toleranciu 

a akceptáciu. Veľkým prínosom publikácie je, že hľadá spojitosti a náväznosť na umenia, čo 

smeruje k výchove umením postaveným na už vyššie spomínaných artefiletických prístupoch. 

Publikácia môže byť inšpiráciou nie len pre tých, ktorí sa venujú seniorom, ale pre všetkých, 

ktorí hľadajú tvoriví prístup k životu a životným situáciám.  
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CREATIVE HELP: UPRCHLÍCI  

 

Martina PAVLIKÁNOVÁ 

 

Recenzia na publikáciu49 

KAMENICKÝ, P., KOVÁŘOVÁ, M., MALÝ, S., NEDOMOVÁ, J., STEHLÍKOVÁ 

BABYRÁDOVÁ, H. 2013. CREATIVE HELP: UPRCHLÍCI. Brno: Masarykova univerzita. 

ISBN 978-80-210-6616-8. (Recenzenti publikácie:doc. MgA. František Kowolowski, Mgr. 

Petra Šobáňová, Ph.D.) 

 

 

Kontaktné údaje 

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, e-

mail: pavlikanova@fedu.uniba.sk  

  

                                                 
49 Publikácia je nepredajná. V prípade záujmu sa záujemcovia môžu obrátiť na Mgr. Janu Nedomovú 

(nedomovaj@gmail.com).  

mailto:pavlikanova@fedu.uniba.sk
mailto:nedomovaj@gmail.com
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Publikácia CREATIVE HELP – UPRCHLÍCI je jedným z výstupov projektu Speciálni 

výtvarná výchova (2010 – 2013). Od roku 2008 je na Katedre výtvarnej výchovy PdF 

Masarykovej univerzite v Brne v rámci rozvoja medziodborových vzťahov s Katedrou 

špeciálnej pedagogiky spustený odbor Špeciálna výtvarná výchova, ktorý rovnako ako 

rovnomenný projekt, sa zameriava na zvýšenie odbornosti a kompetencií absolventov smerom 

k uplatneniu v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami.  

Úvodná kapitola publikácie je zameraná na definovanie vzťahu umenie, tvorba a potreby ľudí 

so špeciálnymi potrebami, a tým potreby odboru špeciálna výtvarná výchova. Práve u týchto 

ľudí sa nachádza zvýšený záujem o výtvarné prejavy. Ako autori uvádzajú, práve na ich 

tvorbe je možné demonštrovať naliehavosť potreby sebavyjadrovania. Autori približujú obsah 

štúdia i budúcu prácu špeciálneho výtvarného pedagóga. Koncepcia odboru je postavená na 

terapeutickej a výchovnej práci a jeho obsah korešponduje s cieľmi arteterapie.  

V nasledujúcich kapitolách autori definujú pojem utečenec a to, aké to je byť utečencom, 

človekom, ktorý zanechala majetok, opustil známe prostredie, v ktorom vyrastal a ocitol sa 

v úplne inej kultúre. Približujú legislatívny rámec azylovej problematiky v Českej republike 

a definujú základné pojmy súvisiace s problematikou utečencov. Poukazujú na možnosti 

vzdelávania, nakoľko cudzinci majú rovnaké práva a povinnosti v oblasti vzdelávania ako 

občania Českej republiky. Vzdelávania cudzincov v Českej republike je upravené zákonnými 

normami. Autori približujú život  a práva utečencov v utečeneckých táboroch.  

Utečenecký tábor v mestečku Zastávka, neďaleko Brna, bol prvým táborom, kde boli 

vybudované výtvarné ateliéry. Vybudovanie ateliérov bolo postavené na troch základných 

tézach: 

1. vytvorenie priestoru pre deti i dospelých, 

2. naviazanie spolupráce s KVV PdF MU v Brne v oblasti prípravy odborných pedagógov 

(vznik odboru Špeciálna výtvarná výchova), 

3. prezentovanie výstupov z ateliérov, čo umožnilo prezentovať problematiku utečencov na  

verejnosti.  

Postupne v utečeneckom tábore v Zastávke u Brna vznikli plne vybavené výtvarné ateliéry, 

ktoré sa stali modelom pre budovanie výtvarných dielni aj v ostaných utečeneckých táboroch. 

Autori podrobne približujú azylové zariadenie v Kostelci nad Orlicí, kde mali možnosť 

podieľať sa na  výstavbe výtvarného ateliéru. 

Druhá časť publikácie v jednotlivých kapitolách popisuje realizované projekty v praxi, ktoré 

sú komentované nie len obrazmi diel samotných aktérov projektu, ale aj ukážkami diel 

súčasného umenia, kde sa nachádzajú mnohé paralely v samotných konceptoch i výsledných 

produktoch. Práve súčasné umenie bolo častým inšpiračným zdrojom. Základom celej 

tvorivej činnosti však bola komunikácia. Na realizovaných projektoch je zrejmý citlivý 

prístup k problematike utečencov, ale predovšetkým slobodný priestor na vyjadrenie 

vlastných pocitov, túžob, na konfrontáciu minulosti, prítomnosti i budúcnosti, na konfrontáciu 

stretu rôznorodých kultúr, na komunikáciu. O to m svedčí napríklad projekt Google mapy, 

ktorého zámerom bolo vymyslieť výtvarnú činnosť pre dospelých klientov, ktorá by 

reflektovala ich spomienky na krajinu, z ktorej pochádzajú, na cestu, ktorú doposiaľ 
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prekonali. Úvodom aktivity sa jednotlivý klienti usilovali ostatným priblížiť charakter svojej 

krajiny, obľúbené miesta. Projekty ako Kombinované techniky – spomienky na známe miesta 

i vysnené, či Redesign hračiek, Objektová tvorba, Nové média boli zamerané na prácu 

s rôznorodým materiálom i samotným prostredím (interiér, exteriér), kde mali predovšetkým 

deti možnosť vyjadriť svoje sny, túžby i jedinečnosť vlastnej kultúry. Projekt Masky na 

hľadanie novej identity. 

Po preštudovaní publikácie CREATIVE HELP – UPRCHLÍCI si dovolím konštatovať, že 

poskytuje čitateľovi komplexný a odborný pohľad na problematiku utečencov. Základom je 

komunikácie, tzn. prekonanie vzájomných kultúrnych i komunikačných bariér. Veľkým 

prínosom publikácie je, že prostredníctvom realizovaných projektov poukazuje na možné 

„mosty“, ktoré pomôžu, a to nie len ľuďom zo sociálne znevýhodnených skupín, prekonávať 

osobné, komunikačné či kultúrne bariéry. 
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CREATIVE HELP: DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV                                      

Daniela VALACHOVÁ  

 

Recenzia na publikáciu50 

DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, CREATIVE HELP – tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického 

ústavu , Marta Nováková, Marcela Landová a kol., Brno 2013, Masarykova univerzita, ISBN 

978-80-210-6613-7 

 

 

 
 

 

 

Kontaktné údaje 

Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, e-

mail: valachova@fedu.uniba.sk  

 

 

 

 

Pohľad z inej strany na deti z diagnostického ústavu a na to,  

                                                 
50 Publikácia je nepredajná. V prípade záujmu sa záujemcovia môžu obrátiť na Mgr. Janu Nedomovú 

(nedomovaj@gmail.com). 

mailto:valachova@fedu.uniba.sk
mailto:nedomovaj@gmail.com
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ako vedia prežívať výtvarnú tvorbu. 

Publikácia je záznamom lektorsky vedenej praxe študentov Katedry výtvarnej výchovy 

Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s deťmi z diagnostického ústavu. 

Cieľom knižky je ponúknuť teoretické a praktické informácie ako pracovať s deťmi 

z diagnostického ústavu vo výtvarnej dielni. Knižka je rozdelená na dve základné časti, na 

časť teoretickú a časť praktickú.  

V teoretickej časti Hana Stadlerová uvádza východiská špeciálnej výtvarnej výchovy. 

O špeciálnej výtvarnej výchove hovorí ako o činnosti, ktorá uprednostňuje také činnosti, ktoré 

sú zamerané na tvorivé myslenie. Taktiež uvádza jej nadväznosť na pedagogické, 

psychologické a výtvarné prúdy. Nadväzuje predovšetkým na arteterapiu a artefiletiku. 

Zovšeobecnené poznatky by moli byť inšpiráciou nielen pre výtvarných pedagógov, ale aj pre 

vychovávateľov v rámci voľno časových aktivít a v práci sociálne znevýhodnenými skupina 

klientov. V stati Martiny Novákovej a Marcely Landovej sa dozvieme diagnózu 

diagnostického ústavu. Informácie sa sústreďujú na vznik a poslanie diagnostického ústavu, 

na to, ako a kto sa sen dostane a prečo. Druhá časť je venovaná organizácii a vnútornému 

fungovaniu diagnostického ústavu. Informácie sú dôležité pre čitateľa, aby pochopil 

fungovanie ústavu. Časť Klára a sochy s dušou sú sondou do pocitov jednej študentky, ktorá 

pracovala s deťmi v diagnostickom ústave. Osobná výpoveď Kláry o procese tvorby 

zaujímavých sochárskych výpovedí detí je dôkazom toho, že sa dá spolupracovať aj s deťmi 

z diagnostického ústavu, len treba vytrvať. Kto sú to „zlobivé děti“, ich príbehy, zásady práce 

s nimi a odporúčania opisujú autorky Marcela Landová a Martina Nováková. Text vhodným 

spôsobom upozorňuje čitateľa na dôležité momenty pri práci s deťmi z diagnostického ústavu. 

Teoretickú časť knižky uzatvára Martina Nováková časťami o komunikácii vo výtvarnej 

dielni a popisom ateliéru. Autorka prijateľným spôsobom opisuje špecifiká komunikácie 

s deťmi, ako ich motivovať, ako vyberať výtvarné techniky a ako sa tvorí vo ateliéry. 

Niekoľko rád ako si zorganizovať prácu v ateliéry aj s praktickými radami uzatvára teoretickú 

časť knižky.  

Druhá časť knižky je venovaná prezentácii výtvarných projektov, ktoré boli realizované 

s deťmi z diagnostického ústavu. Je tu uvedených celkom šesť výtvarných projektov: Šesť 

kilometrov dlhá čiara, Návštevníci, HIP HOP „Normálny život“, Premena, Voda a Dračie 

lode. Projekty sú uvedené  niekoľkými vetami na inšpiráciu. Každý projekt má dvoch až päť 

autorov, snáď nám to autori projektov odpustia, ale ich mená v recenzii neuvádzame. Pri 

projektoch nájdeme aj krátky didaktický opis ako časovú dotáciu, formu realizovanej aktivity, 

materiál a pomôcky a výstup projektu. Samotný opis realizácie projektov, ktorý obsahuje 

motiváciu, príbeh, priebeh akcie a reflexiu,  je bohato dokumentovaný farebnými 

fotografiami. Oceňujeme nadväznosť na súčasné umenie, na konkrétnych umelcov. Tým sa 

výtvarné projekty stávajú živými a súčasnými. Vzhľadom na časovú náročnosť zaradených 

projektov môžeme konštatovať, že sú vhodnejšie pre staršiu vekovú kategóriu detí a mohli by 

byť vhodnou inšpiráciou aj pre prácu v školskej výtvarnej výchovy na nižšom sekundárom 

stupni vzdelávania. Reflexia psychológa je bodkou, ktorá je výpovedná a zamýšľajúca.  

Knižku odporúčame výtvarným pedagógom, ale aj iným učiteľov a vychovávateľom ktorí 

majú blízky vzťah k umeniu a k výtvarnej výchove. Namiesto záveru citát zo strany 95: 
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„I kdybychom dĕtem prosvĕtlili jediný den z jejich nesnadného dospívaní uměním, stojí to za 

tu námahu. Děti nezapomínají a pamatují si vás po letech“  (Martina Nováková). 

 

Lisujte, zaujímajte sa a hlavne inšpirujte sa dobrou skúsenosťou. 
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CREATIVE HELP: RÓMOVIA 

 

Daniela VALACHOVÁ 

 

Recenzia na publikáciu:51 

ROMOVÉ, CREATIVE HELP – tvůrčí dílny s romskými dětmi , Marta Kovářová, Jana 

Poláková a kol., Brno 2013, Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-6612-0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje 

Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, e-

mail: valachova@fedu.uniba.sk  

 

                                                 
51 Publikácia je nepredajná. V prípade záujmu sa záujemcovia môžu obrátiť na Mgr. Janu Nedomovú 

(nedomovaj@gmail.com). 

mailto:valachova@fedu.uniba.sk
mailto:nedomovaj@gmail.com
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Zaujímavá knižka, ktorá vznikla ako záznam lektorsky vedenej praxe študentov Katedry 

výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Obsah knihy je 

súčasťou širšieho projektu Špeciálnej výtvarnej výchovy. 

Kniha obsahuje dve základné časti, časť teoretickú a časť praktickú. Oceňujeme zaradenie aj 

teoretických informácií k problematike, aj keď k tematike rómskych detí a toho už popísalo 

dosť. V teoretickej časti nachádzame zaujímavé state. Hana Stadlerová vysvetľuje východiská 

špeciálnej výtvarnej výchovy. Princípom špeciálnej výtvarnej výchovy je to, že kladie hlavný 

dôraz na tvorivé myslenie. Taktiež možno povedať, že nadväzuje na princípy arteterapie 

a artefiletky. Ako píše aj autorka „ zovšeobecnené poznatky a skúsenosti môžu byť študijným 

materiálom pre študentov a ako podnet pre konkretizáciu obsahov jednotlivých disciplín 

v rámci profesijnej prípravy budúcich výtvarných pedagógov“. V krátkosti o rómskej 

minulosti sa dozvieme v stati autoriek Jany Polákovej a Marty Kovářovej. Hutný text je 

sýtený hlavnými informáciami z histórie Rómov a subetnických skupinách na území Českej 

republiky. To že existuje Rómske múzeum, to vieme, ale v stati Marie Hanzelkovej sa 

dozviem kedy a ako vzniklo a čomu sa venuje Rómske múzeum dnes. Osobná sonda do 

priateľstva Milady a Vanesy ponúka zamyslenie na tým ako to vlastne je s majoritou 

a minoritou v tomto konkrétnom prípade. O základných odlišnostiach vo fungovaní rómskej 

rodiny, výchove rómskych detí a normách správania sa a kultúrnych vzorcoch veľmi 

zaujímavo píše Jana Poláková. Ich znalosť ale hlavne pochopenie a tolerovanie je základom 

úspechu práce s rómskymi deťmi. Špecifikám vzdelávania rómskych detí sa venuje Jana 

Poláková a Marta Kovářová. Ako komunikovať s Rómami, ako prekonať jazykovú bariéru, to 

sú témy, ktoré autorky rozpracovali a ktoré nás zaujmú svojou priamosťou. Predzvesťou 

ukončenia teoretickej časti a prechodu k praktickým výtvarným  projektom je časť autorov 

Marty Kovářovej, Petra Kunčíka a Marianny Petru o komunikácii  a organizácii výtvarných 

dielní. Text je zostavený z otázok, na ktoré odpovedajú samotní lektori alebo študenti, ktorí 

viedli tvorivé dielne s deťmi. Osobné výpovede a skúsenosti sú cenné hlavne pre toho, kto to 

bude chcieť tiež skúsiť.  

V druhej časti knižky nájdeme celkom šesť výtvarných projektov: Komiks naživo, Prehliadka 

módnych superhrdinov, Veľké maľby s malými Rómami, Žárem a sperejem (ťažko sa 

prekladá do slovenčiny), Rómovia na bielo, Na vlastnej koži. Projekty sú uvedené  

niekoľkými vetami na inšpiráciu. Každý projekt má dvoch až päť autorov, snáď nám to autori 

projektov odpustia, ale ich mená v recenzii neuvádzame. Pri projektoch nájdeme aj krátky 

didaktický opis ako časovú dotáciu, formu realizovanej aktivity, materiál a pomôcky a výstup 

projektu. Samotný opis realizácie projektov je bohato dokumentovaný farebnými 

fotografiami. Za veľmi cenné na jednotlivých projektoch považujeme to, že každý projekt 

nadväzoval na súčasné umenie, na konkrétneho umelca alebo spôsob zobrazovania. 

Komunikácia realizovaných výtvarných projektov a súčasného umenia priniesla niekoľko 

zaujímavých momentov, prepojenie na aktuálne dianie vo výtvarnom umení, oboznamovanie 

detí so skutočnosťou ktorú žijú prostredníctvom pohľadu umelca a určite aj zážitky 

samotných detí. 

Knižku odporúčame výtvarným pedagógom, ale aj iným učiteľov a vychovávateľom ktorí 

majú blízky vzťah k umeniu a k práci s rómskymi deťmi.  
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CREATIVE HELP: ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE 

 

Daniela VALACHOVÁ 

 

 

Recenzia na publikáciu:52 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ, CREATIVE HELP – tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním 

postižením. Barbora Eisenhammerová a kol., Brno 2013, Masarykova univerzita, ISBN 978-

80-210-6615-1 
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Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, e-

mail: valachova@fedu.uniba.sk  

 

                                                 
52 Publikácia je nepredajná. V prípade záujmu sa záujemcovia môžu obrátiť na Mgr. Janu Nedomovú 

(nedomovaj@gmail.com). 
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Knižka je záznamom lektorsky vedenej praxe študentov Katedry výtvarnej výchovy 

Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s užívateľmi sociálnych služieb 

V Nových Zámcích a Litovli. Tvorivé dielne sa realizovali s klientmi s ľahkým a stredne 

ťažkým mentálnym postihnutím.  

Cieľom knižky je ponúknuť podnetnú publikáciu, ktorá by čitateľov uviedla do problematiky 

práce s postihnutými ľuďmi s mentálnym postihnutím v tvorivej dielni.  

Knižka je rozdelená na dve základné časti, na časť teoretickú a časť praktickú.  

V teoretickej časti Hana Stadlerová uvádza východiská špeciálnej výtvarnej výchovy. 

O špeciálnej výtvarnej výchove hovorí ako o činnosti, ktorá uprednostňuje také činnosti, ktoré 

sú zamerané na tvorivé myslenie. Taktiež uvádza jej nadväznosť na pedagogické, 

psychologické a výtvarné prúdy. Nadväzuje predovšetkým na arteterapiu a artefiletiku. 

Zovšeobecnené poznatky by moli byť inšpiráciou nielen pre výtvarných pedagógov, ale aj pre 

vychovávateľov v rámci voľno časových aktivít a v práci sociálne znevýhodnenými skupina 

klientov. V stati Pavly Novotnej a Barbory Eisenhammerovej sa dozvieme o oboch 

zariadeniach o ich poslaní a taktiež základnú legislatívnu oporu vzťahujúcu sa zariadeniam 

v Českej republike. V nasledujúcej kapitole obe autorky vysvetľujú základné pojmy súvise 

s problematikou práce s postihnutými jedincami. Pojmy sú dôležité na zorientovanie sa 

čitateľa, v prípade že problematiku nepozná. Dojemný príbeh pána Josefa, obyvateľa 

zariadenia v Nových Zámcích je zaujímavou sondou do duše človeka, ktorý prežil väčšinu 

svojho života v ústave. Autori Barbora Eisenhammerová, Hana Stadlerová a Michal Maruška 

opisujú jeho život a aj výtvarnú tvorbu, ktorá je zaujímavá a nachádza oporu aj v súčasnom 

umení. O tom akí sú klienti v zariadeniach, ako sa prejavujú, ako sa s nimi pracuje píšu 

autorky Barbora Eisenhammerová a Zuzana Strakošová v stati Charakteristika klientov. Na 

nasledujúcich stranách obe autorky spolu s Pavlou Novotnou vysvetľujú špecifické zásady 

práce s klientmi. Dozvieme sa niekoľko zaujímavých ale aj dôležitých rád, ako pracovať 

s klientmi, čo všetko nás môže stretnúť a na čo si dávať pozor. Ako vyberať vhodné výtvarné 

techniky a námety sa dozvieme v stati Barbory Eisenhammerovej, Hany Stadlerovej a Zuzany 

Strakošovej. Rady autoriek vychádzajú z osobných skúseností, čo považujeme za veľmi 

cenné. Teoretickú časť knižky uzatvára opis a prevádzka ateliérov v oboch zariadeniach 

autoriek Zuzany Strakošovej a Barbory Eisenhammerovej, kde sa výtvarné projekty 

realizovali, teda v Nových Zámcích a v Červenke. Mohli by sme tiež konštatovať, že uvedená 

stať je prechodom z teoretických informácií k praktickým informáciám týkajúcim sa 

realizácie výtvarných projektov.  

Praktická časť knižky je uvedená staťou o realizovaných výtvarných projektoch od Barbory 

Eisenhammerovej, Zuzana Strakošovej, Marty Kovářovej a Susan Maly. Autorky opisujú 

ktoré projekty sa v ktorom období a kde realizovali, čo bolo na nich najzaujímavejšie skôr vo 

všeobecnejšej rovine. V konkrétnej prezentácii realizovaných výtvarných projektoch je 

zaradených celkom jedenásť výtvarných projektov: Izbičky, Zmetáky v akcii, Bubáci na 

kľudné noci, Domáci maznáčikovia, Pohľadnice, Plesanie farieb na plese, Luster, Maľba na 

chodník, Kresba na levy, Dáždniky, Človeče, zobuď sa. Každý projekt má dvoch až päť 

autorov, snáď nám to autori projektov odpustia, ale ich mená v recenzii neuvádzame. Pri 

projektoch nájdeme aj krátky didaktický opis ako časovú dotáciu, formu realizovanej aktivity, 

materiál a pomôcky a výstup projektu. Samotný opis realizácie projektov, ktorý obsahuje 



EXPRESÍVNE  TERAPIE  VO  VEDÁCH  O ČLOVEKU  2015 

I. Lištiaková  ̶  B. Kováčová (Eds.) 
II.  

182 
 

motiváciu, príbeh, priebeh akcie a reflexiu, je bohato dokumentovaný farebnými fotografiami. 

Oceňujeme nadväznosť na súčasné umenie, na konkrétnych umelcov. Tým sa výtvarné 

projekty sávajú živými a súčasnými. Reflexia psychológa je bodkou, ktorá je výpovedná 

a zamýšľajúca.  

Namiesto záveru citát zo strany 119: 

„ Je krásné setkávat sa s nestrojeností klienu, vidět, že zde život funguje bez přetvářky a lži, 

pracovať  v otevřeném, čistém prostředí medzi dospělými lidmi. Když dílny opouštíme, 

přejeme si, aby takto fungoval svět normálně“ (Marta Kovářová, Zuzana Strakošová). 

 

Pozerajte, inšpirujte sa, ale hlavne snažte sa 

 pochopiť ako sa dá žiť s nimi a nie vedľa nich. 
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Jedným z možných kritérií na posúdenie vyspelosti danej spoločnosti je aj skutočnosť, akú 

pozornosť venuje ľuďom s rozličnými druhmi postihnutia. Aj u nás sa v poslednom období 

venuje väčšia pozornosť tomu, ako umožniť handicapovaným ľuďom začleniť sa do 

spoločnosti ako plnohodnotným občanom. Ak chceme riešiť tento problém z hľadiska 

pracovného zaradenia, opierame sa o disciplínu, ktorá sa zaoberá práve touto problematikou. 

Jedná sa o ergoterapiu. Ergoterapia je pojem, ktorý vyjadruje širšie zameranie v terapii ľudí s 

postihnutím, chápeme ju ako liečbu, činnostnú terapiu postihnutých a jej úlohou je pôsobiť 

povzbudivým účinkom na kompenzáciu porušených funkcií ľudí s postihnutím, pomáhať 

nachádzať spôsoby ako trvalé poruchy zdravia obísť a tiež získať alebo udržať sebadôveru 

ľudí. Pojem činnostná terapia môžeme nahradiť aj pojmom ergoterapia.  

V koncepciách slovenského edukačného systému sa o vysokoškolskej príprave ergaterapeutov 

začalo uvažovať iba v poslednom období. Vytvoreniu takto orientovaného odboru predbiehala 

dôkladná analýza a príprava koncepčného zamerania a cieľov edukácie, pričom v popredí je 

odbornosť a kompetentnosť, vysoká kvalita, spojenie s odborníkmi zo zahraničia ako aj 

z praxe, ktorá si nakoniec vytvorenie tohto odboru vyžiadala. 

Z analýzy materiálov o ergoterapii v našich podmienkach vyplýva, že tu panuje pomerne 

veľká názorová nejednotnosť a najmä tendencia zamieňať až stotožňovať ergoterapiu s inými 

odbormi (psychoterapiou, liečebnou pedagogikou, pracovnou výchovou atď.).  

V popredí liečby prácou je pracovná a sociálna rehabilitácia, v zmysle readaptácie a 

resocializácie fyzicky i psychicky handicapovaných. Orientujeme sa na štúdium a 

ovplyvňovanie zložitých vzťahov, ktoré sú medzi telesne či duševne chorými resp. 

postihnutými a ich životným, najmä spoločenským prostredím do ktorého sa majú po liečbe 

vrátiť, alebo v ktorom žijú. Spoločenská readaptácia má byť vedená snahou dosiahnuť u 

klienta maximálnu samostatnosť v živote a takú prípravu, aby v ňom nezlyhal ak bude 

konfrontovaný so spoločenskou realitou, z ktorej bol v priebehu liečby vytrhnutý, alebo bol 

od nej izolovaný svojím handicapom.  

V tomto kontexte je veľmi vítaná iniciatíva  doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD., v rámci 

ktorej uvádza pre študentov vysokoškolského štúdia publikáciu Ergoterapia v ranom 

a predškolskom veku.  

Autorka zostavilavysokoškolskú učebnicu, ktorá svojim obsahom a štruktúrou vhodne doplní 

nevyhnutne potrebný študijný materiál pre študentov vybraného študijného odboru. 

V uvedenej publikácií zvlášť pozitívne hodnotím obsahovú stránku, kde autorka podrobne 

spracovala problematiku ranej ergoterapie, zamerala sa na jej začiatky od narodenia dieťaťa, 

nevyhnutnosť podpory rodiny v procese ranej egroterapie a programové možnosti ranej 

ergoterapie. V ďalších častiach práce je venovaná pozornosť otázkam zamestnávania v ranej 

ergoterapii, cielené zamestnania a oblasti rozvoja dieťaťa v ranej ergoterapii. V tejto časti 

autorka spracovala návrhy na nácvik činností a hodnotenie dieťaťa v oblasti obliekania, 

osobnej hygieny, stolovania a iné a uviedla príklady adaptability dieťaťa a možnosti 

stimulácie. Dôležitými oblasťami rozvoja dieťaťa a oblasťami, na ktoré je nevyhnutné 

zamerať pozornosť pri formovaní dieťaťa v ranom veku sú oblasť stimulovania kognitívnych 
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procesov, stimulácia v sociálnej oblasti, najmä v oblasti sociálnej komunikácie, stimulácia 

v oblasti motoriky, sociability a emocionality.  

Záverečná kapitola učebnice je venovanáergoterapeutickej intervencii vo vybraných 

skupinách znevýhodnení a to najmä ergoterapia detí s poruchami sluchu, zraku, Downovým 

syndrómom, fetálnym alkoholovým syndrómom, Turnerovým syndrómom a Aspergerovým 

syndrómom v ranej ergoterapeutickej intervencii. 

Vysoko oceňujem formálnu stránku práce a jej štruktúru. Autorka zaradili na začiatku každej 

kapitoly prehľadnú úvodnú časť, v rámci ktorej má študent možnosť získať základné 

informácie o kapitole – sprievodca pre študenta, základný cieľ uvedenej kapitoly, parciálne 

ciele kapitoly a kľúčové pojmy. V závere kapitoly sú z hľadiska didaktického veľmi vhodne, 

zaradené otázky a úlohy na zopakovanie a utvrdenie učiva, resp. informácií uvedených 

v príslušnej kapitole. Okrem toho sú v učebnici vhodne zaradené obrázky, grafy, tabuľky, 

posudzovacie hárky, záznamové hárky a iné materiály, ktoré spolu s teoretickými 

informáciami uvedenými v publikácii tvoria obsahovo hodnotný študijný materiál. 

Publikácia autorky je didaktickým prostriedkom, ktorý významne prispeje k rozvoju nielen,  

odborných vedomostí v danom odvetví, ale zaradením predmetnej publikácie je možné 

vhodnou formou prispieť k zvyšovaniu efektívnosti, atraktívnosti a názornosti vzdelávacieho 

procesu v uvedených študijných programoch vysokoškolského štúdia, čím možno následne 

očakávať pozitívny dopad na skvalitňovanie odbornej práce budúceho absolventa liečebnej 

pedagogiky, prácu ergoterapeuta,absolventa, resp. pracovníka iného príbuzného študijného 

odboru. 

Učebnica bola spracovaná s použitím vhodných publikačných zdrojov z domácej aj 

zahraničnej literatúry, resp. s použitím dostupných internetových zdrojov. Ich zoznam je  

uvedený na záver publikácie. 

V závere recenzie môžem skonštatovať, že ponúknutá publikácia umožňuje vytvoriť priestor 

na diskusiu o premenách a koncepcii ergoterapie na teoretickej i praktickej úrovni. 
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„Je zaraďovaná medzi základné pedagogické disciplíny. Možno ju považovať za jednu 

z najdokonalejšie rozpracovaných disciplín pedagogickej vedy, keďže jej obsah sa formuje 

a tvorí snáď od počiatkov vzdelávania. Poznanie jej obsahu predstavuje kľúčovú oblasť pre 

rozvoj didaktickej kompetencie každého učiteľa.“ 

Úvodné indície, myšlienky prevzaté z obsahu recenzovaných vysokoškolských textov 

zostavených autorkou Líviou Fenyvesiovou, vymedzujú  vo svojich formuláciách pozornosť 

k teórii vyučovania. Táto základná disciplína pedagogiky, ako sme už spomenuli, je 

v študijných textoch štruktúrovaná do piatich hlavných kapitol prostredníctvom jej 

základných oblastí, sú to: Učiteľ vo vyučovacom procese; Vyučovací proces, jeho etapy 

a štruktúra; Organizačné formy vyučovania a ich členenie; Vyučovacie metódy a Vybrané 

didaktické koncepcie – zdroje pedagogických inovácií; o ktorých sama autorka tvrdí, že 

„...uceleným spôsobom objasňujú procesuálnu stránku vyučovacieho procesu. Venujú 

pozornosť učiteľovi, ako hlavnému aktérovi vyučovacieho procesu, objasňujú proces 

vyučovania z hľadiska jednotlivých etáp, objasňujú základné nehmotné didaktické 

prostriedky, organizačné formy vyučovania, vyučovacie metódy a popisujú vybrané didaktické 

koncepcie, ktoré sú vnímané ako zdroje inšpirácií v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa“.  

Učebné texty v podobe základných oblastí teórie vyučovania, ponúkajú v ich pochopení 

čitateľovi pomoc a východisko vlastného tvorivého a pozitívneho rozvoja. 

Kľúčovým slovom prvej kapitoly je učiteľ. Na tomto mieste treba poznamenať, že autorka 

skôr než začne analyzovať základné prvky priebehu vyučovania, označuje učiteľa za 

významného aktéra, ktorý nie len riadi, organizuje, usmerňuje a vytvára podmienky pre 

procesy učenia sa žiakov, ale svojou osobnosťou a odbornými kompetenciami i výrazne 

ovplyvňuje správnosť riadenia postupov vyučovacej hodiny. Autorka tým čitateľovi 

naznačuje menej častý pojem edukačnej reality, t. j. individuálnej koncepcie vyučovania. Ide 

o termín, ktorého podstatu sa snaží vymedziť uvedením jeho viacerých variantov vnímania. 

Poznamenávame, že zakomponovanie cudzích slov a výrazov je na tomto mieste, vrátane 

celého obsahu dostatočne objasnené. Významnosť textu prvej kapitoly je následne dotvorená 

niekoľkými podkapitolami, Projektovanie vyučovania; Dlhodobá príprava učiteľa na 

vyučovanie; Krátkodobá príprava učiteľa na vyučovanie; Didaktická analýza učiva; 

Sebareflexia učiteľa a Metódy sebareflexie. 

Obsah druhej kapitoly pozostáva z vnímania vyučovacieho procesu v zmysle dynamického, 

cieľavedomého, systematického vzdelávania a výchovy detí, mládeže a dospelých, ktorý sa 

prejavuje vzájomnou prepojenosťou a ovplyvňovaním jednotlivých komponentov, ktoré sú 

uvedené heslovite v prepojení na objasnenie etáp výučby.  

Tretia časť učebných textov sa venuje organizačným formám vyučovania v kontexte členenia 

ich historického vývoja, školských, mimoškolských, ale i alternatívnych spôsobov 

usporiadania. Na tomto mieste oceňujeme autorkine úsilie poukázať na skutočnosť, že 

niektoré z uvedených foriem vyučovania, ktoré sú dodnes vo viacerých odborných 

publikáciách opisované ako moderné, treba v súčasnosti chápať už ako tradičné. Uvedené je 

výborne naznačené na strane 30.  
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Nasledujúca kapitola názvom „Vyučovacie metódy“ patrí svojím rozsahom 

k najrozpracovanejším. Ponúka čitateľovi definovanie pojmu vyučovacie metódy z pohľadu 

viacerých autorov, ako i zorientovanie sa v problematike prostredníctvom rôznych prístupov 

klasifikácie vyučovacích metód. Zároveň za podnetnú považujeme uvedenú charakteristiku 

vyučovacích metód, napr.: metóda snehovej gule, metóda kolotoča, ktoré sú dnes v zmysle 

navodenia motivačno-aktivizujúceho efektu a prvkov zážitkového učenia, odporúčané 

k využitiu na vyučovaní. Dovolíme si tvrdiť, že zo strany autorky išlo o cielený výber a opis 

skupiny klasických a aktivizujúcich vyučovacích metód, nakoľko slovami: „Vybrali 

a popísali sme vyučovacie metódy, ktoré je možné po istej modifikácii a špecifických úpravách 

využiť takmer v každej etape vyučovacieho procesu, vo všetkých vyučovacích predmetoch a na 

všetkých typoch a stupňoch škôl.“, verí a povzbudzuje čitateľa k ich uplatneniu.  

Za zvlášť zaujímavé a hodnotné sa nám javí rozpracovanie poslednej kapitoly. Autorka v nej 

vysvetľuje vybrané didaktické koncepcie, t. j. projektové, problémové, skupinové 

a kooperatívne didaktické prístupy vyučovania, ktoré sa ešte v nedávnej minulosti chápali ako 

alternatíva k tradičnému spôsobu vyučovania. Rovnako za významovo hodnotnú považujeme 

i tú časť kapitoly, v ktorej autorka čitateľovi približuje prúd kognitívno-psychologických 

teórií 20. storočia, t. j. konštruktivizmus. Bližšie o kognitívnom, sociálnom a pedagogickom 

konštruktivizme a ich prínose pre žiaka a učiteľa sa čitateľ dozvie na stranách 76 až 78.  

Z pozície študenta nie dávno minulej, si dovolíme vysloviť názor, že istým obohatením 

študijných textov by boli možno prílohy, napr.: ukážka tematického výchovno-vzdelávacieho 

plánu, ukážka záznamu sebareflexívneho denníka učiteľa z praxe, ukážka písomnej prípravy 

na vyučovanie, prípadne ukážka kategoriálnych systémov mikrovyučovacej analýzy, 

prostredníctvom, ktorých by sa čitateľovi podarilo predstavami preniknúť z teoretickej 

stránky vyučovania do praktickej roviny.  

Učebné texty názvom „Teória vyučovania – vybrané kapitoly“ dávame do pozornosti 

budúcim učiteľom, predovšetkým študentom učiteľských fakúlt, učiteľom v praxi, ako 

i ostatným profesionálom pomáhajúcich profesií. Siahnuť po nich, venovať im značnú 

pozornosť a študijné úsilie, odporúčame vybranej skupine osôb najmä z toho presvedčenia, že 

pochopenie základných oblastí teórie vyučovania dokáže obohatiť poznanie prijímateľa, 

poslúžia mu ako zdroj inšpirácií k vlastnému rozvoju a napomôžu pri štúdiu odborových 

didaktík, i ďalších pedagogických disciplín. 
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Cathy Glass je už takmer 20 rokov pestúnskym rodičom a cez jej ruky prešlo viac ako 50 detí. 

Je autorkou mnohých príbehov z prostredia pestúnskej starostlivosti, ako napr. Cut, Please 

don´t take my baby, Run mummy run, The girl in the mirror  a mnohé ďalšie. Uvedená 

publikácia je prvá, ktorú máme k dispozícií v preklade do českého jazyka.  

Uvedená publikácia je skutočným príkladom z praxe pestúnskej rodiny. Názov knihy je 

jasným, no na druhej strane fatálnym vykresľujeosobnosť dieťaťa, ktorá je po dlhoročnom 

pohlavnom zneužívané skutočne rozbitá, rozpoltená. Autorka rozdelila kapitoly podľa 

situácií, s ktorými sa počas života s týmto dieťaťom stretla a ktoré musela ako pestúnsky rodič 

riešiť. Už samotné názvy kapitol priťahujú čitateľa a nútia ho zamyslieť sa nad devastačnými 

následkami, ktoré pre dieťa znamená dlhodobé zneužívanie a odvrhnutie vlastnými rodičmi. 

Paradoxom však je, že toto dieťa bolo od narodenia vedené v registri ohrozených detí, ale 

v dôsledku častých zmien v personálnom obsadení pracovníkov v sociálnom systéme, bolo 

len jednou z mnohých zložiek. Jodiin príbeh začína „výkrikom“ o pomoc a to v období jej 8 

rokov, kedy upálila svojho psa a tým sa jej podarilo vzbudiť záujem systémových 

pracovníkov o jej prípad.  

Autorkou tohto skutočného príbehu je samotná autorka ako pestúnska mama. Dlhoročné 

skúsenosti na pozícií pestúnskeho rodiča ju presvedčili o možnosti prijať ponuku a vziať si do 

starostlivosti tak narušené dieťa, ako bola Jodie. Informácia o tom, že za posledné 4 mesiace 

prešla 5 pestúnskymi rodinami v nej vyvolávalo rešpekt. Pociťovala strach, s ktorými sa neraz 

stretávajú pestúnsky či profesionálny rodičia pri voľbe vhodného prístupu k deťom v kontexte 

ich životného príbehu a tráum, ktoré si so sebou prinášajú. Vzhľadom na to, že autorka 

nemala žiadne pedagogické či psychologické vzdelanie, vychádzala z praktických skúseností, 

ktoré mala overené z praxe a to je stanovenie hraníc, láskavý prístup, bezpečný priestor, 

množstvo trpezlivosti, saturáciu základných potrieb, no hlavne bezpečný vzťah. 

V priebehu pobytu u Cathy sa u Jodie objavovali flashbacky z obdobia zneužívania otcom, 

matkou, ďalšími mužmi, ktorých označovala za svojich strýkov či dedkov. Veľmi detailne 

vedela popísať situácie, miesta, slová a ľudí, ktorí jej spôsobovali dlhoročné utrpenie. Keď sa 

ju Cathy snažila odfotiť, Jodie sa automaticky začala vyzliekať. Trpela poruchami učenia 

a oneskoreným vývinom. Podľa psychologického vyšetrenia bol jej mentálny vek zasadený do 

obdobia 3-4 rokov. Správala sa násilnícky, mala záchvaty hnevu, silnú averziu voči mužom 

a neustále bola v napätí. Po relatívnej stabilizácií stavu sa po roku začal Jodiin stav rapídne 

zhoršovať a čím ďalej tým viac sa formoval obraz disociálnej poruchy osobnosti. Dôsledky 

rozpoltenej osobnosti a posttraumatického šoku z týrania sa začali objavovať čoraz častejšie. 

Bezprostredne po epizódach zo zneužívania, ktoré si v priebehu dňa nehľadiac na miesto 

a situáciu prehrávala, si na nič nespomínala. Jej stav sa dostal do vysokého štádia apatie, kedy 

nebola schopná akejkoľvek emócie, verbálneho prejavu či fyzickej aktivity. V dôsledku 

týchto skúseností a zhoršujúceho sa stavu bolo potrebné stanoviť intenzívnu 

psychoterapeutickú liečbu, ktorá už nebola v kompetencii pestúnskeho rodiča.  

Uvedená publikácia je dôležitým odkazom nielen pre pestúnskych či profesionálnych rodičov, 

ale aj pre sociálnych pracovníkov, psychológov či pedagogických pracovníkov. Svedčí nielen 

o nedokonalosti systému, ale aj o bezpodmienečne potrebnej zainteresovanosti všetkých 

pracovníkov zúčastňujúcich sa na danom prípade.  
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Publikácia Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii vznikla za podpory európskeho 

projektu ICF-Train. Jej autorkami sú Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. a Mgr. Ivana 

Lištiaková, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, z Katedry 

liečebnej pedagogiky, ktorá na projekte aktívne participovala za slovenské územie.  

Ide o vedecky orientovanú monografiu, pozostávajúcu zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa 

zameriava na problematiku diagnostiky vo včasnej intervencii, mapuje súčasné trendy 

v okolitých krajinách, ako napr. Rakúsko, Nemecko, Luxembursko či Portugalsko. Taktiež sa 

zameriava na metódy diagnostiky využiteľné v tejto oblasti.  

Druhá kapitola popisuje ohrozenia vo vývine, ale tiež možnosti dieťaťa vo vývine v kontexte 

včasnej intervencie. Zameriava sa najmä na silné stránky dieťaťa, ktoré autorky popisujú ako 

vzťažné nielen pre diagnostiku, ale i následné intervenčné pôsobenie.  

Tretia kapitola predstavuje online nástroj hodnotenia ICF-CY, ktorý bol počas trvania 

projektu vyvinutý a spustený v skúšobnej verzii. Ide o využitie MKCH elektronickým 

spôsobom, ktorý zároveň takto poskytuje možnosť elektronickej spolupráce medzi rôznymi 

odborníkmi zaoberajúcimi sa jedným klientom – dieťaťom vo veku od 0 do 7 rokov. Autorky 

krok po kroku popisujú postupy v online nástroji, vysvetľujú jednotlivé položky obšírne. Ide 

o akýsi manuál, použiteľný najmä v začiatkoch práce so systémom.  

Vo štvrtej kapitole autorky prezentujú výskumnú štúdiu, konkrétne ide o prípadovú štúdiu 

klientky s viacnásobným postihnutím vo veku 6 rokov. Táto kapitola je akýmsi pokračovaním 

tretej, nakoľko je v nej prezentovaný praktický výskum, ilustrovaný konkrétnymi obrázkami 

z online hodnotiaceho nástroja ICF-CY, kde autorky prehľadne popisujú vyznačenia silných 

a slabých stránok dieťaťa, jeho ohrození a možností, a formulujú hlavný cieľ i vedľajšie ciele 

zameraných na potreby nielen klienta, ale i jeho rodiny.  

Vedecká monografia je prínosným materiálom pre oblasť diagnostiky vo včasnej intervencii, 

nakoľko je zameraná nielen na dieťa v ranom veku, ale aj na využitie zdrojov z rodiny 

a okolia dieťaťa. Kladie dôraz na využiteľnosť najmä v domácom prostredí, prostredníctvom 

bežných denných rituálov a činností. Publikácia je prehľadne spracovaná a veľkou výhodou je 

najmä grafické spracovanie získaných dát v zmysle hodnotiaceho online nástroja.  
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As an art therapist and clinical mental health counselor for more than 20 years, 

Cathy.A.Malchiodi has used the arts as a way of helping individuals gain new perspectives 

and become active participants in her own therapy. Recommended to view Expressive 

Therapies, which is a masterpiece with extensive range of ideas combining theory with 

practice, each chapter provides information on the major theoretical approaches of each 

modality, methods used in assessment and evaluation, principles in practice, followed by 

numerous practical examples in section of clinical applications. It’s supposed for 

undergraduate and postgraduate training, as well as being valuable for association training 

project for drama therapists, and any other professionals who are new to the field of 

expressive therapies. Experienced counselors, psychologists, health care professionals, social 

workers, and marriage and family therapists also can apply the principles and practices 

delineated in this book and enhance abilities to integrate a variety of creative methods in 

treatment.  

People have different expressive styles—one individual may be more visual, another more 

tactile, and so forth. In contrast to strictly verbal therapies, expressive therapists are able to 

include various expressive capacities in their work with clients, they can more fully enhance 

each person’s abilities to communicate effectively and authentically. Expressive therapies are, 

in fact, both nonverbal and verbal because these methods involve the purposeful, active 

participation of the individual and are often complemented by verbal interventions.  

Expressive therapies are defined by psychology as “action therapies” (Weiner, 1999) because 

they are action-oriented methods through which clients explore issues and communicate their 

thoughts and feelings. Expressive therapies add a unique dimension to psychotherapy and 

counseling because of several unique characteristics not always found in strictly verbal 

therapies, including, but not limited to, (1) self- expression, (2) active participation, (3) 

imagination, and (4) mind–body connections. 

The expressive therapies are defined in this text as the use of art, music, dance/movement, 

drama, poetry/creative writing, play, and sandtray within the context of psychotherapy, 

counseling, rehabilitation, or health care. While each of the expressive therapies has inherent 

differences depending on its application, practitioner, client, setting, and objectives. 

Purposively used in combination with two or more expressive therapies in treatment to foster 

awareness, encourage emotional growth, and enhance relationships with others is referred to 

as “integrative approaches”, also known as multimodal or intermodal. 

Expressive therapies have been applied to a wide range of client populations of all age groups, 

including, but not limited to, those with psychiatric disorders, cognitive disabilities, trauma 

and loss, addictions, relationship problems, and developmental disorders.  

To objectively analyse expressive therapies in the chapter of History, Theory, and Practice, 

the author also described limitations of expressive therapies in treatment and intervention and 

attributed to: 1) resistance to participation by clients who perceive themselves as unable to use 

imagination, who are anxious about self-expression, or who are resistant to active 

participation; clients with extensive experience in painting, music, or dance may not be able 

to let go of learned rules about self-expression and may be inhibited in their spontaneity in 
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therapy when asked to express themselves in their particular medium, 2) therapists who have 

not had extensive training in expressive therapies, there may be a tendency to want to 

interpret what their clients do in a given modality; therapists use activities and techniques 

routinely rather than thinking about what would be best for clients given their histories, 

presenting problems and potentials, and goals, 3) efficacy of expressive therapies is increasing 

dramatically, while there is still much to be learned about assessment and evaluation of 

expressive therapeutic processes.    

Additionally, the author raised questions about how expressive therapies work and how they 

should be applied in work with children, adults, families, and groups. Because of the 

recognition by mental health professionals of the inherent value of expressive modalities in 

treatment, interest in research is increasing, particularly in the areas of trauma, mood 

disorders, Alzheimer’s disease and other forms of dementia, and childhood disorders such as 

attention-deficit/hyperactivity disorder and autism. 
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Katarína Majzlanová, významná slovenská biblioterapeutka, se odhodlala po dlouhých letech 

odborného působení na Pedagogickej fakulte UK, Katedre liečebnej pedagogiky v Bratislavě, 

k vydání rozsahem malé, ale působivé knížky Poetoterapeutika. Tato publikace je určena 

všem, kteří by chtěli poodhalit smysl psaní a vstřebávání poezie. Tím smyslem, v pojetí 

Majzlanové, je zdánlivě na prvním místě jakási autopoetoterapeutika, ve skutečnosti je to 

však také předložený návod k tomu, jak v poetické řeči a ve zkratce co nejpřesvědčivěji 

vyjádřit své niterné a intimní prožitky. Pokud toto učiní zároveň odborník, který dlouhou 

dobu „poeticky“ pracoval a stále pracuje se svými klienty a studenty, pak má takovéto 

odhalení dvojnásobný význam. Je to v podstatě návod, jak se nebát jít se svým dílem „na trh“. 

Není totiž žádným tajemstvím, že lidé, kteří jsou konfrontováni s verbálními expresivními 

terapiemi jako jsou biblioetrapie, poetoterapie a na Slovensku také paremiologická terapie, 

mají značné problémy s verbální prezentací svých prožitků. V nonverbálních terapiích se 

klient či intaktní účastník může lépe ukrývat. Z tohoto úhlu pohledu má knížka Kataríny 

Majzlanové význam i jako silný a přímočarý vzor. 

Zajímavá je i samotná koncepce knížky. Katarína Majzlanová nikoho k ničemu nenutí. Po 

všeobecném úvodu se čtenář dostává k jádru sdělení – ke kultivovaným veršům, které jsou 

doplněny řemeslně, avšak nápaditě naskicovanými ilustracemi. Kresba zde vytváří nejenom 

potřebnou „back ground“ plochu, ale zároveň symbolizuje i propojování a intermodalitní 

charakter všech expresivních terapií. Je to vlastně oboustranné a zesílené zprostředkování 

zážitků – kresba umocní působení básně a báseň umocní vnímání kresby. 

Poetický materiál autorky má svoje silné stránky především v tématu (zejména 2. část básní – 

Reflexie (např. Nenarodieniatko), objevuje se zde však také zvukomalba a rým (např. báseň 

Poézia). Majzlanová sáhla i ke krátkým poetickým tvarům (Stresoterapeutika), silná je rovněž 

ve vygradovaných pointách (např. báseň 7.VI. Autorka zde předložila dva kompaktní ucelené 

soubory autobiografických kultivovaných veršů, které překvapují svojí svěžestí, ačkoli se 

mnohdy týkají „těžkých“ témat). Poetický materiál působí věrohodně a opravdově, čtenář se 

při pročítání básní rozhodně nebude nudit 

V závěru knihy autorka uvádí rozdělení básní a básnických sbírek podle tématu. Tento 

inventář poslouží především tématicky a oborově spřízněným terapeutům při případné práci 

s lyrickým textem a poetoterapeutickou intervencí s klientem. 

Kniha je zakončena několika fotografiemi, týkající se profilu samotné autorky. Tento poněkud 

neobvyklý počin je však logickým střípkem mozaiky skládající jednotlivá poetická 

poodhalení. Čtenář zde může sám, dle své úvahy a podle své intuice, přiřazovat jednotlivé 

básně k jednotlivým úsekům dosavadního života básnířky. I toto je však ukázka cesty, kterou 

mohou jít zájemci o poetično, o poetoterapeutiku, poetoterapii…. 

Kniha Poetoterapeutika Kataríny Majzlanové by rozhodně neměla zůstat širokou veřejností 

nepovšimnuta. Pro svoji opravdovost, kvalitu lyrického obsahu i jako studijní pomůcka si 

zaslouží ocenění.     
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Publikácia sa zaoberá analýzou možností uplatnenia expresívnych terapií v kontexte 

rozvíjania komunikačných a sociálnych zručností u ľudí  s viacnásobným postihnutím. 

Autorka v prvej kapitole venuje pozornosť terminologickým otázkam a charakteristike 

viacnásobného postihnutia (mentálne, sluchové, zrakové, telesné). 

Širšie je spracovaná druhá časť práce – Expresívne  terapeutické techniky u človeka 

s viacnásobným postihnutím (expresivita, konkretizácia expresívnych techník a prístupov 

v rámci psychomotorickej terapie, dramatoterapie, ateterapie a muzikoterapie). Súhrnné 

tabuľky: Prehľad expresivity v rámci informácií o jednotlivých terapiách, pôsobia aj pre 

menej zainteresovaného človeka  adresne a zjednocujúco. 

Okrem expresívnych prístupov a techník autorka práce popisuje  aj tzv. expresívne terapie 

pasívne, kde patrí aj bazálna, somatická a vestibulárna stimulácia. Sú určené najmä pre ľudí u 

ktorých nie je možné využiť tradičné formy komunikácie. Cieľom je pomocou stimulácie 

zmyslov u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím vytvoriť podmienky pre rozvíjanie 

sociálnej interakcie a kognitívnych zručností. 

V ďalšej časti knihy autorka uvádza výskum zameraný na podporu sociálnych a 

komunikačných kompetencií, prostredníctvom ktorého rieši možnosti a limity v tejto oblasti u 

jednotlivcov s viacnásobným postihnutím.  

Kvalitatívna analýza zistení predkladá charakteristiky pri lokalizácia ťažkostí v komunikácii a 

rozvíjania sociálnych vzťahov u viacnásobne postihnutých ľudí v troch rovinách – 

u jednotlivca kontexte vzťahov, v kontexte podpory rodiny a podpory inštitúcie. Uvedené 

zistenia zároveň odkrývajú možnosti stimulácie jednotlivca s viacnásobným postihnutím 

v oblasti kompetencií – vytváranie vzťahových väzieb, podpora existujúcich sociálnych 

väzieb, zvýšenie akceptácie autonómie klienta ako partnera, podpora integračných možností 

postihnutia. 

Kniha podáva podrobnú analýzu/prehľad v oblasti rozvíjania komunikačných a sociálnych 

kompetencií ľudí s viacnásobným postihnutím ako aj o možnostiach využitia expresívnych i 

neexpresívnych terapeutických techník a prístupov. 

Je výborným odborným, informačným zdrojom, sprievodcom pre odborníkov (psychológ, 

lekár, sociálny pracovník, pedagóg i asistent v špeciálnych základných školách, 

v integrovaných triedach), pre rodičov a ďalších záujemcov (združenia, humanitné 

organizácie, a pod.). 
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Predložená monotematicky orientovaná publikácia s názvom Terciálne vzdelávanie v oblasti 

expresívnych terapií v medzinárodnom kontexte bola primárne zameraná na prezentáciu 

poznatkov z oblasti expresívnych terapií s prepojením na oblasť terciálneho vzdelávania 

s využitím poznatkov na medzinárodnej úrovni.  

V texte publikácie ide o prepojenie dvoch parciálnych problematík – tou je problematika 

expresívnych terapií a terciálneho vzdelávania, ktoré boli doteraz Popoluškou v našich 

podmienkach, bez ohľadu na fakt, že táto problematika (jej prepojenie a obsahová náplň)  

tvorí pomerne zložitý problém.  

Spoločenská potreba či upotrebiteľnosť bola viac ako akútnym problémom pre rozvoj 

terciálneho vzdelávania študijných odborov zo sústavy pomáhajúcich profesií. Editorka 

v spolupráci s autormi textov kapitol (Šicková Fabrici, Kuková, Sykorjaková, Lištiaková, 

Fábry Lucká) svojím i svojským spracovaním jednoznačne smerovali k uchopeniu, riešeniu 

a hľadaniu možných riešení a scenárov v konkrétne spracovaných expresívnych terapiách. 

Splnením tohto neľahkého cieľa vznikol fundovaný a obsahovo zmysluplný text. Z toho 

dôvodu aj spoločenský prínos jednotlivých výstupov predmetnej publikácie je viac ako 

aktuálnym, majúci vedecko-výskumný charakter, ale zároveň zohľadňuje potreby praxe, 

ktorými je subvencia výučby v rámci terciálneho vzdelávania. 

Samotná publikácia je koncipovaná do piatich kapitol, ktoré sú obsahovo i rozsahovo 

vyvážené. Preto aj ambícia editora a autorského kolektívu bola, čo sa týka splnenia cieľov 

publikácie jednoznačne vysoká (možno sa pohrávať aj s myšlienkou „riziková“), ale na druhej 

strane možno konštatovať, že bravúrne naplnená -  pre ďalšie pokračovanie „šancová“. 

Cieľom autorského kolektívu bolo zmapovať, spracovať a v písomnej podobe prezentovať 

oblasť expresívnych terapií s prepojením na problematiku terciálneho vzdelávania 

v medzinárodnom kontexte.  

V úvodných kapitolách čitateľ má možnosť najskôr vo všeobecnom kontexte oboznámiť sa 

s možnosťami štúdia vo vybraných krajinách Eúrópy (Lištiaková) . Autorka píše, že Európske 

konzorcium ECArTE je zastrešujúcou organizáciou v oblasti vzdelávania v expresívnych 

umeleckých terapiách. Súčasťou nej sú členské organizácie (univerzity), ktoré poskytujú 

akreditované vzdelávanie v umeleckých terapiách. K členským štátom v súčasnosti patria 

Belgicko, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Nórsko, 

Rusko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia. Autorka približuje možnosti každej 

z nich a v texte sú ďalej rozpracované možnosti v kontexte konkrétnej expresívnej terapie, 

a to – arteterapie (Sicková, Kuková), muzikoterapie (Kuková), tanečno-pohybovej (Fábry 

Lucká) a dramatoterapie (Lištiaková) 

Publikácia je koncipovaná z veľmi podnetných a na obsah bohatých textov od 5 autorov, tu je 

potrebné skonštatovať, že samotný algoritmus spracovania bol viac ako vhodný. Obsahová 

línia textov s využitím málo známych informácii zaručuje, že každá zo spracovaných oblasti 

je autorským dielom. Jednoznačne túto publikáciu odporúčam nielen pre záujemcov z oblasti 

expresívnych terapií, ale aj ako materiál, ktorý prehľadne rozpracúva informácie, ktoré 

v našich podmienkach nebolo v takejto komplexnej forme prezentované. 
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Na základe vyššie uvedených skutočností možno konštatovať, že publikácia  je výborným 

príkladom ako má byť konštruovaná a cielene naplnená myšlienka spracovaná do 

podoby monotematickej publikácie.  
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ZÁVER 

Expresívne terapie predstavujú oblasť pomáhajúcich profesií, v ktorej sa prelína pôsobenie 

umenia a umeleckej tvorby s tradičnými psychoterapeutickými a pedagogickými prístupmi. 

Keďže v stredoeurópskom kontexte zatiaľ expresívne terapie nemajú vybudovanú platformu 

samostatných profesií, ich aplikácia v praxi vychádza z etických a profesijných štandardov 

konkrétnych odborníkov. Expresívne terapie, alebo presnejšie ich metódy sa uplatňujú 

v kontexte poradenstva, rôznych psychoterapeutických smerov, špeciálnej, liečebnej, 

inkluzívnej i všeobecnej pedagogiky. V závislosti od teoreticko-praktického zamerania 

odborníkov nadobúdajú expresívne terapie konkrétnu podobu, či už so zameraním na 

liečebné, podporné alebo výchovné ciele.   

Terapeutický rámec liečebnej pedagogiky je posunom za hranice bežnej pedagogiky. 

Zámernou a cieľavedomou aplikáciou liečebnopedagogických prostriedkov (v zmysle terapií) 

je snaha podporiť kompetencie jednotlivcov, pomôcť (po)zmeniť správanie sa, myslenie, 

emocionálne prežívanie spoločensky prijateľným smerom. Využitie umeleckých prostriedkov 

nesie liečebno-výchovnú funkciu, ak je uplatnené cielene, s terapeutickým zámerom. Ak je 

takto používaná literatúra, tak v kontexte s liečebnou pedagogikou hovoríme o biblioterapii, 

ak je cielene využívaná hudba, tak ide o muzikoterapiu, ak práca tak ide o ergoterapiu a pod.  

Z toho dôvodu terapia sprostredkovaná dramatickým, tanečným, výtvarným, hudobným 

umením a inými kreatívnymi prostriedkami je pre liečebnú pedagogiku príznačná. Nie je 

formálnou záležitosťou, ale postupne sa integruje do konkrétnych zariadení a inštitúcií ako ich 

neodmysliteľná súčasť v procese pomoci ako nástroj liečebných pedagógov i iných 

odborníkov v pomáhajúcich profesiách.  

Realizácia výskumu, stretávanie a výmena skúseností je potrebným a užitočným krokom pre 

rast a kreovanie odboru liečebná pedagogika. Veríme, že sa opätovne stretneme v januári 

2016 na Expresívnych terapiách 2016. 
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