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ÚVODNÉ SLOVO 

 
Predmetný konferenčný zborník s názvom EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH 

O ČLOVEKU 2019 obsahuje príspevky, ktoré sa zameriavajú  na  podporou človeka v oblasti 

terapie a výchovy. je zostavený  z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 5. ročníka vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 17. januára 2019 na pôde Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pod záštitou dekana PhDr. Petra Kršku, PhD. 

Nájdete v ňom príspevky z oblasti špeciálnej pedagogiky a pedagogiky zameranej na 

problematiku človeka, ktorý sa ocitol v sťaženej životnej situácii.  

Sprievodným podujatím celej konferencie bola výstava profesorky Jaroslavy Šickovej – 

Fabrici pod názvom SOLA GRATIA. V sprievodnom, hudobnom programe vystúpil 

umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Evald Danel so svojou manželkou. 

Koncepciu výstavy a rovnako i kurátorskú taktovku prevzala docentka Ľuba Belohradská. 

Išlo o jedinečnú výstavu, ktorá bola slávnostne otvorená počas tejto konferencie a následne 

sprístupnená na druhom (modrom) podlaží aj po konferencii v priestoroch Univerzitnej 

knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

 

Konferenčný zborník z medzinárodnej konferencie je koncipovaný do troch sekcií. 

Prvá sekcia s názvom Art v terapii predstavuje príspevky, ktoré popisujú využívanie 

arteterapie (v širšom konctexte ponímania) v rôznorodej skupine ľudí. Autorky T. Bartková, E. 

Rosiarová a M. Piliarová predstavujú terapeutický potenciál hliny a umožňujú tak čitateľovi 

nahliadnuť do tvarovania a vytvárania hliny v terapeutickom procese. Následne vzniká 

možnosť prečítať si možnosti improvizácie od autorky M. Guillaume, ktorá je vnímaná z jej 

pohľadu ako možný nástroj sebaexpresie a sebauskutočnenie. Napriek tomu, že príspevok je 

prienikový bol zaradený do tejto sekcie. L. Hájková predstavila worshop, ktorý zamerala na 

prácu s emóciami v skupine mladých ľudí. Text je doplnený o výtvarno-grafické výstupy 

v podobe emočných koláčov, či emočného slovníka v podobe výtvarného spracovania. 

Bibliodráma bola predstavená autorkou Z. Chanasovou, ktorá zamerala text na popis 

bibliodrámy v skupine detí s agresívnym správaním. Autorka navrhuje aj odporúčania pri práci 

s agresívnymi prejavmi u dieťaťa predškolského veku. I. Lessner Lištiaková porovnáva viaceré 

prístupy v dramatoterapii z hľadiska teoretických východísk a používaných metód. Spomenutú 

komparáciu dopĺňa kvalitatívnou analýzou pozorovaní vybraných dramatoterapeutických 

stretnutí. O. Müller v svojom príspevku popisuje základné parametre výskumných aktivít (s 

dôrazom na podporu seniorov s neurokognitívnou poruchou), ktoré sú realizované v rámci 

špecifického výskumu na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. B. Valešová 

Malecová predstavuje príspevok, v ktorom sa zaoberá možnosťami vývinovej biblioterapie 

v príprave detí predškolského veku, konkrétne na záťažové situácie a vývinové úlohy. 

Príspevok je doplnený o zoznam vybraných kníh/publikácií, ktoré sa zameriavajú na tému 

strachu a následne aj uvádza návrhové aktivity ako pracovať so strachom v tejto skupine detí. 

Z. Ťulák Krčmáriková popisuje realizovanú pilotnú štúdiu, ktorá bola zameraná na vrstvené 

vytváranie obrazov následne spojené do individuálnej schémy tela. Popis a stratégie postupy 

poukazujú, ako autorka tvrdí, že môže byť užitočným terapeutickým nástrojom pri skúmaní 

psychosomatických symptómov u jednotlivcov. Príspevok autorky D. Valachovej o farbe vo 

výtvarnom vyjadrení je posledným v tejto sekcii o využívaní arteterapie. Sú v nej spomenuté 
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poznatky z arteterapie, dramatoterapie, biblioterapie, ktoré sú pre samotný rozvoj využívania 

terapeutických konceptov pomoci človeku prospešné. 

 

Druhá sekcia s názvom Prieniky umenia vo výchove, ktoré predstavujú možnosti využitia 

rôznych druhov umenia v rozličných prostrediach a spoločenstvách. Autorka X. Bergerová 

poukazuje na umelecké vyjadrenie a jeho následne využitie v procese autoterapie. Popisuje 

umelecké programy s výraznými autoterapeutickým a zároveň arteterapeutickým atribútmi. 

Tvorivú dramatiku predstavila autorka Z. Geršicová prostredníctvom výskumných 

ukazovateľov s prihliadnutím na tvorivú dramatiku ako stratégiu rozvíjania emocionálnej 

inteligencie v skupinách detí. Prakticky orientovaný príspevok predstavila autorka M. 

Homolová. Popisuje na konkrétnych príkladoch rozprávku ako možnú metódu na rozvíjanie 

a podporu sociálnych vzťahov v skupinách detí mladšieho školského veku. Literárnym 

vstupom je príspevok autoriek S. Kaščákovej a Z. Chanasovej, ktoré odhaľujú expresivitu 

v konkrétnom diele literáta Jána Gavuru. Predstavujú dielo Malá šou obrázkov a veršov, ktoré 

je na Slovensku špecifické svojou vizuálnou hravosťou. Akčné umenie a jeho možnosti 

stvárnenia v životnej ceste človeka predstavili autori B. Kováčová, E. Hnatová, M. Bartko. Ide 

o základnú charakteristiku projektu, ktorý je aktuálne realizovaný v spolupráci s dvomi 

akademickými pracoviskami. Autorka L. Minichová predstavuje dieťa predškolského veku 

prostredníctvom výtvarnej tvorby. Ide o prirodzenú, spontánnu a úprimnú výpoveď 

detí/dieťaťa v tomto vývinovom období. Príspevok je doplnený originálnou výtvarnou tvorbou 

s inšpiratívnymi námetmi pre prax. Autorka D. Valachová predstavuje možnosti symbolicky 

vnímaného dialógu obazu a slova. Poukazuje na možnosti spojenia (videné a vypovedané), a to  

spojenia slova v obraze a procesu, keď sa obraz dostane ku slovu.  

 

Tretia sekcia s názvom Podpora jedinečnosti človeka predstavuje spektrum príspevkov, ktoré 

sú prienikové medzi špeciálnou pedagogikou, liečebnou pedagogikou a predškolskou 

pedagogikou. Autorka Z. Fábry Lucká popisuje výskumné zistenia v oblasti podporovania 

komunikácie v skupinách ľudí s viacnásobným postihnutím v špecifickom multisenzorickom 

priestore. Projekt zameraný na identifikovanie skrytého agresívneho konania u detí 

predškolskom veku predstavujú autorky M. Gallová, B. Kováčová a A. Hudecová. Ide o 

pomerne málo rozpracovanú špecifickú formu šikanovania − latentnú agresiu, konkrétne v 

období, v ktorom vzniká a je možné ju identifikovať, v období raného a predškolského veku. 

Autorka J. Hrčová popisuje v svojom príspevku možnosti interdisciplinárnej spolupráce pri 

komplexnej podpore žiaka s ťažkým a viacnásobným postihnutím. Autorky Z. Huľová a D. 

Molnárová popisujú prepojenie koncepcie s technickým vzdelávaním s dôrazom na pozitívne 

dopady pri rozvíjaní všetkých oblastí osobnosti detí. Príspevkom, ktorý odhaľuje domáce 

vzdelávanie, predstavujú autorky M. Magová a E. Krkošková. Popisujú domáce vzdelávanie 

ako jednu z možností vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Autorky D. Molnárová a Z. Huľová predstavili kognitivistickú koncepciu výchovy 

a vzdelávania v praxi súčasných materských škôl. Projekt „Otvorme dvere, otvorme myseľ“ 

predstavili M. Piliarová a S. Lovašová. Ide o projekt spolupráce Denného centra duševného 

zdravia Facilitas n.o. Košice a Výmenníka Važecká v Košiciach, kde raz mesačne prebiehajú 

zážitkové workshopy, zamerané na duševné zdravie. Súčasťou projektu sú rôzne tvorivé dielne: 

pre deti zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity 
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a motivácie; pre dospelých  sa zameriavajú na význam vlastného sebapoznávania, nahliadania 

na svoje prežívanie v interakcii s druhými. Na podporu pamäte v populácii seniorov upramila 

pozornosť autorka A. Seberíni. Ďalší z projektov v tomto konferenčnom zborníku je Príbeh 

(ne)jedného učiteľa, ktorý popisuje T. Tóthová. Ide o projekt, ktorý sa zameriava na budovanie 

spolupracujúcej heterogénnej komunity odborníkov s dôrazom na podporu inkluzívneho 

vzdelávania na bežných školách. G. Šarníková predkladá pohľad na problematiku spirituality 

dieťaťa v predškolskom veku ako súčasť sociálneho rozvoja a uvádzame možnosti jej rozvoja 

v inštitucionálnom aj rodinnom prostredí. Autorka D. Valachová popisuje v svojom príspevku 

preferovanie farby vo výtvarnom vyjadrení a možnosti využitia vo výtvarnom prejave. 

 

Z nášho pohľadu nie je možné (a ani to nebolo naším zámerom) príspevky v tomto 

konferenčnom zborníku považovať za vyčerpaný (čo sa týka témy). Skôr ho odporúčame brať 

ako inšpiráciu, s hľadaním možných prienikov a možností nazerania na rôzne problémy, ktoré 

sa vyskytli u človeka, ktoré zasahujú nielen jeho, ale aj taktiež najbližšiu rodinu, okolie, či 

pracovisko, inštitúciu. V siedmom ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa 

uskutoční v mesiaci jún 2020, budeme hľadať odpovede na otázky smerujúce k poznaniu 

a poznávaniu agresívneho správania u človeka z rôznorodých pohľadov, samozrejme 

s rozšírením o možnosti i limity terapeutického pôsobenia.  

 

 
editorky 
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SOLA GRATIA  

SPIRITUALITA V UMENÍ JAROSLAVY ŠICKOVEJ – FABRICI 
 

V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku bola 17. januára počas 

konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, ktorú organizovala Katedra 

pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF KU, slávnostnou vernisážou otvorená výstava 

profesorky Jaroslavy Šickovej – Fabrici pod názvom SOLA GRATIA. V sprievodnom, 

hudobnom programe vystúpil umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Evald 

Danel so svojou manželkou. Koncepciu výstavy a rovnako i kurátorskú taktovku prevzala 

docentka Ľuba Belohradská. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia monografie autorky pod 

názvom Art & Art therapy. 

 

 Výstava predstavuje nielen komornú sochársku tvorbu, ale aj rovnomennú inštaláciu 

a veľkoplošné fotografie monumentálnych diel vytvorené počas sympoziálnych aktivít 

umelkyne. V súčasnosti autorka inklinuje ku keramike, ktorú následne koloruje a glazuje. 

Tematicky prechádza od figurálneho a nefiguratívneho sochárskeho prejavu až k rozkladu  

formy a odhmotneniu objektov. Venuje sa komornému i monumentálnemu sochárstvu. Jej diela 

charakterizuje silný spirituálny podtext, ktorý vyjadruje prostredníctvom symbolov. 

Viacvrstvovosť a viacvýznamovosť, dodáva jej dielam osobitú poetiku. Sola Gratia, Náruč,  

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/70078-sola-gratia-spiritualita-v-umeni-jaroslavy-sickovej-fabrici
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/70078-sola-gratia-spiritualita-v-umeni-jaroslavy-sickovej-fabrici
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Vyklonenie z ničoty, Loďka, Ranná rosa...to sú len niektoré názvy diel, ktoré budete mať 

možnosť vidieť do 28. februára na modrom podlaží knižnice. 

 

 
 

Akademická sochárka Jaroslava Šicková – Fabrici  vyštudovala na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave, na oddelení figurálneho sochárstva u profesorov  Jozefa Kostku a Jána 

Kulicha. Od 80. rokov pracuje a pedagogicky  pôsobí aj ako arteterapeutka. Za svoj významný 

prínos v oblasti výtvarného umenia a tvorby, získala v roku 2009 na Karlovej Univerzite 

v Prahe titul profesora. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. Spolu so svojim manželom 

akademickým sochárom Jánom Šickom sa pravidelne zúčastňujú na mnohých sochárskych 

a keramických sympóziách nielen na Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí (Japonsko, 

Taliansko, Austrália, Južná Kórea, Portugalsko...). V roku 2000 založila organizáciu Terra 

Therapeutica – združenie slovenských arteterapeutov. 

 

Zdroj textu a fotodokumentácie  

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/70078-sola-gratia-

spiritualita-v-umeni-jaroslavy-sickovej-fabrici (cit. 23.02.2019) 

  

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/70078-sola-gratia-spiritualita-v-umeni-jaroslavy-sickovej-fabrici
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/univerzitna-kniznica/70078-sola-gratia-spiritualita-v-umeni-jaroslavy-sickovej-fabrici
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CESTY UMENÍM SOCHÁRKY JAROSLAVY ŠICKOVEJ – FABRICI 
  

Ľuba Belohradská 

 

Osobnosť akademickej sochárky Jaroslavy Šickovej –Fabrici nastoľuje otázky, ktoré súvisia 

s naplnením dvojitého životného poslania: výtvarnej umelkyne a pedagogičky. Súčasná societa 

špeciálnej pedagogiky ju pomenovala slovenskou pionierkou arterapie. Toto označenie 

profesorky PaedDr. akademickej sochárky, PhD sme zaznamenali na oficiálnom programe 

konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, uskutočnenej 17.1. t. r. na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Svojou prednáškou Spiritualita 

v umení a v arterapii sa významne zaradila medzi účastníkov konferencie, odborníkov z oblasti 

arterapie z pedagogických fakúlt v Ružomberku, Bratislave, Nitre, Trnave, rovnako ako 

z Českej republiky, ktorú reprezentovali univerzitní odborníci z Olomouca, Brna, Prahy.  

Súčasťou odborného stretnutia účastníkov konferencie bolo popri prezentácii monografie Art 

and Art therapy (2016) aj sprístupnenie výstavy sochárskej tvorby umelkyne. Priestorový rámec 

komornej výstavy (obohatenej o fotodokumentáciu monumentálnej tvorby z medzinárodných 

sochárskych sympózií) poskytli priestory na treťom podlaží novostavby univerzitnej knižnice. 

Vyčlenený priestor knižnice, ktorú môžeme vnímať ako aktualizovaný variant „katedrály 

humanizmu“, nezameniteľne komunikuje s obsahovým posolstvom sochárkiných diel. 

 

Kde sú zdroje tvorivosti umelkyne, ktorá paralelne s pedagogickým poslaním priekopníčky 

arterapie na Slovensku uspela aj v osobnom programe umeleckej sebarealizácie? Vlohy ku 

výtvarnému prejavu zdedila od matky Jaroslavy Fabrici st., ktorá bola absolventkou výtvarného 

oddelenia na Slovenskej vysokej škole technickej (bolo jediným miestom výtvarného 

vzdelávania slovenských študentov pred vznikom pedagogickej fakulty a Vysokej školy 

výtvarných umení). Jaroslava Fabrici st. tu študovala o. i. sochárstvo pod vedením profesora 

Jozefa Kostku, ktorý bol neskôr aj učiteľom jej dcéry na VŠVU. V záverečnej fáze 

nedobrovoľne ukončeného pedagogického pôsobenia musel Kostka v roku 1972 svojich 

študentov opustiť a prenechať ich Jánovi Kulichovi. Kulich naštartoval na škole rozsiahly 

program normalizácie vo všetkých zložkách výtvarnej výuky, ktorý pretrval až do novembra 

1989. 

 

Jaroslava Šicková – Fabrici od svojho absolutória (1975) sa pohybovala v súradniciach 

Kostkovho pedagogického a umeleckého odkazu. Stotožnila sa s lyricky podfarbenou 

figuratívnou sochárskou tvorbou, ktorú v definitívnej materiálovej podobe sochy zverila 

pálenej hline. Oslovil ju aj keramický reliéf, kde prirodzene uplatnila aj živú farebnosť 

keramických glazúr. Táto tvorba vnútorne súznela s jej aktuálnou životnou situáciou, v rozpätí 

rokov 1975-1981 sa stala mamou troch synov, ktorí si v dospelosti zvolili tiež profesiu 

výtvarníka. Naviazali tak na životnú cestu oboch rodičov i starej matky, ktorá venovala svoje 

sily pedagogickému pôsobeniu na bratislavskej Strednej škole umeleckého priemyslu. 

Slávka Šicková prejavila pri výbere námetov svojich sôch aj v období ideologicky 

usmerňovanej umeleckej tvorby veľkú dávku vnútornej slobody a siahla po inšpiráciách, 

spojených s odkazom Biblie. Jej sochársky jazyk sa postupne uvoľňoval, až sa prepracovala od  
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realistického zobrazenia ku znakovým prejavom, ktoré dokážu preklenúť oblúk od racionálne-

zmyslového ku nadzmyslovému, tušenému poznaniu a k duchovnosti.  
 

Osobitný uzavretý okruh sochárskych artefaktov, odvolávajúci sa na znakovú sústavu písma (či 

variantov abecedy rôznych civilizácií) začala autorka využívať na zviditeľnenie biblických 

textov, pričom sa oblúkom vrátila ku maloformátovým doštičkám z pálenej hliny alebo 

porcelánu, dotvoreným vrstvou monochrómnej glazúry. Jemné štrukturovanie popísanej plochy 

rytými písmovými znakmi je pomyselným návratom ku najstarším zachovaným písomným 

pamiatkam sumerskej, asýrsko – babylónskej civilizácie, ktorá do hlinených platničiek 

kódovala dôležité fakty danej historickej epochy: zákonodarstvo, náboženské predstavy 

a predpisy, historické udalosti... 
 

V tvorbe komorných bronzových plastík autorka splnohodnotnila fragment ľudskej figúry 

v zastúpení za celok. Modelované fragmenty hláv a končatín predchádzajú z tvarovo pevného 

materiálového skupenstva bronzových odliatkov do priehľadných drôtených „závojov“. 

Materiálová transfigurácia, prechod z „hmotného“ do „nehmotného“ je vizuálnym sprievodom 

k myšlienkovým pochodom o ľudskej existencii, ktorá sa uskutočňuje v racionálno-materiálnej 

rovine rovnako ako v rovine duchovnej, intuitívne-pocitovej. Krehkosť ľudskej existencie je 

naznačená aj odhmotnenou inštaláciou komorných sôch v priestore, ich odľahčením, zavesením 

do priestoru na neviditeľných lankách. 
 

Súčasťou tvorivého profilu sochárky je jej podiel na monumentálnej tvorbe. V jej autorskej 

modifikácii má podobu figurálnych výstupov veľkorozmerných sympoziálnych sôch. Ak po 

roku 1990 funguje u nás len veľmi obmedzená, až sporadická spoločenská objednávka na 

tvorbu monumentálnych sochárskych diel do verejných priestorov, je to práve sympoziálne 

hnutie, ktoré istým spôsobom sanuje túžbu umelcov po tvorbe veľkorozmerných diel do 

verejných priestorov. Jaroslava Šicková sa úspešne napojila na medzinárodné sympoziálne 

hnutie, ktoré doslovne na všetkých kontinentoch kreovalo sympoziálne centrá. V praxi to 

znamená, že vo vytipovaných prírodných areáloch bolo umožnené malej komunite umelcov 

rozličných národností tvoriť vo vymedzenom čase sochy, ktoré sa stanú súčasťou a majetkom 

sympoziálneho areálu. Umelci sa zúčastňujú na sochárskych sympóziách nehonorovane, majú 

k dispozícii materiál, z ktorého tvoria svoje umelecké dielo, nevyhnutnú technickú podporu, 

pričom usporiadateľ hradí režijné náklady ich pobytu. 

Pri koncipovaní výstavy z komornej sochárskej tvorby profesorky Jaroslavy Šickovej – Fabrici 

bolo našou ambíciou poskytnúť návštevníkom výstavy pohľad na celok sochárskej tvorby 

umelkyne. Do výstavného súboru sme zaradili veľkoplošné farebné fotografie jej 

sympoziálnych sôch z autentických miest ich umiestnenia v domovine, rôznych európskych 

krajinách, aj v exotickom prírodnom rámci Južnej Kórey, Japonska, Austrálie. Umelecká 

presvedčivosť a sila týchto kamenných skulptúr odráža vo svojom tvarosloví vnútornú 

harmóniu osobnosti umelkyne, ktorá svojou sochárskou tvorbou a pedagogickou činnosťou 

v arterapii doslovne prekročila dimenzie rodného chotára.  
 

Doc. Ľuba Belohradská, kurátorka 
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TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL HLINY 
 

THERAPEUTIC POTENTIAL OF CLAY 
 

Tímea Bartková 1 

Erika Rosiarová 2 

Monika Piliarová 3 

 

 

ABSTRAKT  
Priamy kontakt s klasickým výtvarným materiálom, hlinou, ponúka rôznosť pohybu a vyjadrenia cez 

hnietenie, váľanie, rýpanie, trhanie, vykrajovanie, až po cielené modelovanie, ktoré nás vnáša do nových 

svetov a príbehov. Radosť z hotových výrobkov je vedľajším produktom kreatívneho procesu. Hlina 
znesie všetky emócie a možnosť korekcie a zmeny máme vo svojich rukach a to doslova. Keramická hlina 

je svojou matériou a úlohou nenahraditeľná. Vplýva na naše zmysly v kvalite vône, farby a hmatovom 

zážitku. Dotýkať sa hliny nám prináša slobodu vo vyjadrená, premietaní svojich pocitov, vkladám do 
nej energiu a zároveň ju získavame späť. Uschnutá získa život, voda jej dodá vláčnosť a plastickosť. 

Hľadáme, čo je naším zdrojom energie, našou vodou. Prinášame pohľad na benefity skupinovej práce 

s klientmi so zmenami v oblasti duševného zdravia.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Hlina. Terapia. Arteterapia. Expresívna terapia. Sociálna práca.  

 

 

ABSTRACT  

Direct contact with classical art material, clay, offers a variety of movements and expressions through 
indigestion, weighing, digging, tearing, cutting, to targeted modeling that brings us into new worlds and 

stories. The joy of finished products is a by-product of the creative process. Clay makes all emotions 

and the possibility of correction and change we have in our hands literally. Ceramic clay is an 

irreplaceable matrix and task. It influences our senses in the quality of scent, color and tactile 
experience. Touching the clay gives us freedom in expressing, projecting our feelings, putting energy 

into it, and at the same time getting it back. The dried out gets life, the water delivers it's suppleness and 

plasticity. We are looking for our source of energy, our water. We look at the benefits of group work 
with clients with changes in mental health   

 

KEY WORDS  

Clay. Therapy. Art therapy. Expressive therapy. Social work.  

  

                                                             
1 Denné centrum duševného zdravia  Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice, e-mail: facilitas@post.sk 
2 Denné centrum duševného zdravia  Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice; facilitas@post.sk 
3 Doktorandka, Katedra sociálnej práce, Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Denné centrum duševného zdravia  

Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice, facilitas@post.sk 
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V úvode by sme v krátkosti chceli priblížiť pojem expresívnej terapie. Expresívnymi terapiami 

rozumieme tzv. kreatívne terapie. Zahŕňajú akoby štyri kategórie, ktorými sú: arteterapia, 

dramaterapia, muzikoterapia, a tanečno-pohybová terapia. Pri všetkých sa kladie zvláštny dôraz 

na zažívanie neverbálneho procesu a na časti osobnosti, ktoré sú expresívne. Predpokladáme, 

že tvorivá činnosť, ktorá nás pri práci sprevádza, rozhýbe vnútorný ale aj vonkajší svet jedinca. 

V našom príspevku sa budeme venovať najmä arteterapii a práci s hlinou. Prax nám ukazuje, 

že hlina má terapeutický charakter nie len svoju štruktúrou, vôňou a farbou, ale v neposlednom 

rade svojím potenciálom niečo tvoriť, prijímať aj dávať.  

 

V prvom rade by sme mohli spomenúť dva základné benefity arteterapie v súvislosti so 

zdravím. Prvý z nich je, že arteterapia zvyšuje kvalitu života (Grohol, 2008). Aj počas práce 

z klientmi sme si všimli, že sa zvyšuje ich kvalita života. Uvedieme jednoduchý príklad. Klient, 

ktorý bol pozorovateľ, teda nikdy sa nezapájal do tvorby, vždy mal voči sebe predsudky, že to 

nezvládne, že je príliš nemotorný, alebo len jednoducho nevie maľovať sa pri spoločnej práci 

s hlinou zapojil a začal hlinu najprv len skúšať v rukách a neskôr aj modelovať postavičku. 

Tento klient bol so svojou prácou spokojný, nemal predchádzajúce tendencie negatívne 

hodnotiť svoje dielo. Aj napriek tomu, že predstavy ktoré očakával boli iné, bol so svojou 

prácou spokojný. Tieto tendencie menej kritizovať svoje práce pri tvorbe z hliny, sme si všimli 

u viacerých klientoch opakovane. Toto zistenie považujeme za pozitívne a myslíme si, že pocit 

spokojnosť klientov pri práci určite zvyšuje ich kvalitu života.  

 

Človek s duševným ochorením sa zaoberá hlavne sám sebou a zároveň je v sebe veľmi neistý. 

Po psychickej kríze je väčšina ľudí nesmierne zraniteľná, traumatizovaná a neverí vlastnému 

vnímaniu a cíteniu. Mnoho ľudí s duševným ochorením redukuje verbálne prejavy, alebo má 

s nimi problém. Neverbálna terapia obohacuje a rozširuje práve verbálny prejav a možnosti 

sebavyjadrenia (Albrich, 2009). Druhým faktom je, že  arteterapia má aj rehabilitačný potenciál. 

Umenie ako také  uľahčuje vývin u detí a  má potenciál zlepšovať alebo udržiavať funkčnosť 

jedincov s vývinovými poruchami, mozgovým poškodením, poruchami reči, rôznymi 

duševnými poruchami a celou škálou životných problémov (Grohol, 2008).  

 

S predchádzajúcim tvrdením samozrejme súhlasíme a dopĺňame, že arteterapia s klientmi 

s duševnými poruchami si kladie za cieľ pomôcť týmto ľuďom prostredníctvom umeleckej 

tvorby reflektovať svoje problémy a pocity ako sú hnev, chaos, strach, zúfalstvo či frustrácia a 

integrovať ich ako súčasť seba. Šicková – Fabrici (2016) sa domnieva, že klienti nie sú schopní 

vysvetliť svoj vlastný hnev, ale keď ho namaľujú tak sú často schopní ho slovne komentovať. 

Umelecká reflexia tak podľa nej funguje ako most medzi klientovým vnútorným prežívaním 

a nim samotným a dochádza tak k lepšiemu pochopeniu svojej situácie  

 

Arteterapia je veľmi silná a mocná a zároveň aj veľmi bezpečná forma terapie. Ľudia trpiaci 

napr. depresiami a úzkosťami potrebujú v prvom rade získať dôveru sami v sebe a vo vzťahu 

k svojej osobe aby mohli niečo zmeniť. Základom práce je teda začať tam kde sa človek 

nachádza, s tým čo má, s tým čo vie a až potom postupne meniť prostriedky (Albrich, 2000).   
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Expresívna terapia – arteterapia je liečba sebavyjadrením, seba reflexívnym správaním, 

uvoľnením, podporou a podnecovaním tvorivých teda umeleckých aktivít, či už verbálnych 

alebo nonverbálnych (Zicha, 2013).  

 

Väčšina arteterapeutov zdieľa názor, že už sám proces tvorby je liečivý. Aktívny postoj v terapii 

má význam pri budovaní sebadôvery a nezávislosti. Uplatnenie kreativity v tvorbe môže neskôr 

klient uplatniť aj mimo ochranný rámec terapie. Proces tvorby poskytuje rovnako priestor pre 

zmaterializovanie a externalizáciu problému, čím zároveň získa klient odstup a istú mieru 

slobody. Tým je zároveň uľahčená verbalizácia problému (Grohol 2008). 

 

Práca s keramickou hlinou je jednou z obľúbených činností, ponúka tak pracovnú ako aj 

terapeutickú podporu. Veľkou výhodou tohto materiálu je, že ak sa niečo nevydarí je možné 

začínať pracovať s materiálom znova a znova. Klienti s hlinou radi pracujú aj opakovane. Je 

zaujímavé aj zistenie, že hliny sa radi dotýkajú aj mnohí, ktorí majú potrebu mať neustále čisté 

ruky. Pri spoločnej práci sa väčšinou prejavia slabé miesta, smutná nálada a niekedy prichádza 

chuť alebo túžba sa o niečom porozprávať, niečo zmeniť alebo posilniť. Činnosť sa väčšinou 

prispôsobuje konkrétnym potrebám a náladám. Pri dlhodobom sledovaní klienta je možné 

porovnávať spôsoby tvorby - maľovanie, kreslenie, modelovanie z hliny a následne mapovať 

jeho vývoj. U klientov s ktorými sa stretávame viac rokov je možné z výtvarnej činnosti 

vypozorovať zmenu zdravotného stavu, zmenu liečby, zmeny v rodine, úbytok určitých 

zručností, ale tiež zlepšenia dané vytváraním nových vzorcov správania a pochopenia 

súvislostí. (Hradlíková, 2014). 

 

Hlina je jedinečné médium nielen v arteterapii. Od prvopočiatku fascinovala človeka. V 

prapôvodnom zmysle slova je to materiál archaický. Z hliny bol podľa Biblie stvorený človek 

podľa obrazu Stvoriteľa, a práve týmto aktom Boh vložil do človeka túžbu a potrebu vytvárať 

v ďalšom tvorivom reťazci svoj obraz. Práve hlina, z ktorej bol človek stvorený a do ktorej sa 

raz prinavráti je veľmi vhodným materiálom pre využitie v arteterapii. Tajomstvo stvorenia je 

podobné tajomstvu tvorby, buď už je tvorcom profesionálny sochár alebo znevýhodnený 

jedinec. Hlina schopná v arteterapeutickom kontexte eliminovať alebo uzemniť výbuchy 

agresivity, hnev, zúrivosť, ale i žiaľ a smútok (Šicková – Fabrici, 2016). 

 

Prostredníctvom modelovania figúr, zvlášť keď ide o modelovanie vlastnej postavy, môže 

arteterapeut diagnostikovať rôzne postoje klientov k sebe samým, ku okoliu, ku svojim 

problémom. Hlina je arteterapeutický materiál a aktivity s ňou - hádzanie, stláčanie, tvarovanie, 

ručné modelovanie, premodelovávanie – korigovanie, otláčanie sú vhodné na prelomenie bariér 

strachu tiž ako materiál nahrádzajúci verbálnu komunikáciu. Prostriedkom na elimináciu 

agresívneho správania. Slúži aj na rozvoj predstavivosti, trojdimenzionálneho vnímania, na 

vytváranie priestoru pre nadhľad ako zázemie pre zmenu postojov k sebe i k ostatným. (Šicková 

– Fabrici 2016). 

 

V praxi sme sa streli s tým, že práca s hlinou posilňuje sebavedomie klientov. Klienti nie sú pri 

tvorbe ostýchavý a skôr sa vedia pochváliť. S hlinou vedia pracovať skoro všetci klienti, aj tí 

ktorí majú nejaký handicap, napríklad zrakový, alebo tí, ktorí majú problém s jemnou 
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motorikou. Pre klientov je práca s hlinou istým upokojením, relaxom. Pri práci s hlinou je 

menej viditeľná frustrácia z neúspechu, pretože veľká výhoda hliny je že ak sa niečo nepodarí 

môže sa to znovu prerobiť, alebo vytvoriť niečo nové. Pri práci s hlinou sa často klienti 

rozhovoria aj o témach, ktoré sú inokedy ťažko vypovedateľné.  

 

Šicková – Fabrici (2016) poukazuje na to, že existuje priamy vzťah medzi dotykom a duševným 

zdravím. Dotýkať sa, byť blízko telesne, si naša kultúra „rezervovala iba pre sexuálny styk 

alebo pre tragické udalosti nášho života. Obávame sa dať najavo svoj záujem dotykom 

napríklad dieťa,  ktorého sa nikto nedotýka, s ktorým sa nikto nemazná, si začne vytvárať úzky 

kontakt s hocičím, čo je po ruke, s plyšovými hračkami, umelými náhradami matky. Keď sú 

človeku odoprené akékoľvek dotyky – umiera . Potreby fyzického kontaktu, dotyku, trvajú po 

celý život. Psychológovia, psychiatri i sociológovia píšu o emocionálnej i intelektuálnej 

prospešnosti dotykov. Je dokázané , že i chemické pochody sa v tele človeka menia, keď sa 

niekoho dotýka, je si s niekým fyzicky blízky. Nedostatok dotykov vedie k depresii, strate chuti 

do jedla, k apatii a k útlmu životných pochodov. Fyzický nedostatok dotykov, kontaktov 

doprevádza emocionálnu odcudzenosť. Potreba dotykov, hmatových podnetov, bola 

odborníkmi dokázaná predovšetkým u detí a starých ľudí. Veľmi vhodný spôsob, ako 

stimulovať hmatovú citlivosť alebo kompenzovať už v minulosti zanedbaný deficit hmatových 

vnemov je práve modelovanie z hliny. 

 

ZÁVER 

Na záver by sme len poukázali na vyjadrenie Grohola (2008) ktorý podotýka, že minimálne za 

účelom mentálneho zdravia, musíme do každodenného života zaviesť umeleckú tvorbu. 

Súhlasíme s vyjadrením autora a dopĺňame, že či už to bude modelovaním, kresbou, hudbou 

alebo tancom či pohybom je veľmi dôležité, aby sa umelecká tvorba rozvíjala u ľudí rôzneho 

veku alebo znevýhodnenia.  

Arteterapiu považujeme za jednu z ciest ako rozvíjať seba samého a eliminovať predsudky voči 

sebe, voči svojej tvorbe.  

Kreatívny proces má schopnosť viesť človeka do svojho vnútra, do hĺbky a v konečnom 

dôsledku pôsobí liečivo. Práca s hlinou tiež pôsobí na človeka tak, že sa môžeme zbaviť napätia, 

strachu, úzkosti. A to je jedným z cieľov pri arteterapii, práci s hlinou.  
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IMPROVIZÁCIA AKO NÁSTROJ SEBAEXPRESIE A SEBAUSKUTOČNENIA 

V EDUKAČNEJ A TERAPEUTICKEJ PRAXI 
 

Michaela Guillaume4 

 

ABSTRAKT 

Cieľom nášho príspevku je upozorniť na sebarozvíjajúci potenciál improvizácie. Umelecká 
improvizácia ako proces voľnej sebaexpresie je výnimočným fenoménom pri sebapoznávaní 

a sebauskutočňovaní človeka. Predstavíme si delenie kreatívnych praxí na improvizačnú kreativitu 

a produktovú kreativitu, pričom hlbšie sa budeme zaoberať improvizačnou kreativitou a jej potenciálom 
v edukačnom a terapeutickom priestore.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Improvizácia v umení. Sebaexpresia. Sebauskutočnenie. Improvizácia a edukácia. 

 

 

ABSTRACT 
The aim of our contribution is to highlight the self-empowering potential of improvisation. Art 

improvisation as a process of free self-expression is an exceptional phenomenon in the self-recognition 

and self-realization of man. We will introduce a creative practice division into improvisation creativity 
and product creativity, with deeper insights into improvisational creativity and its potential in the 

educational and therapeutic area. 

 

KEY WORDS  
Improvisation in art. Elf-expression. Self-realization. Improvisation and education. 
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ÚVOD 

Už Carl Gustav Jung hovoril, že duša dáva vzniknúť predstavám, ktoré sa z racionálneho 

pohľadu javia ako bezcenné. Zastával názor, že vedomé postoje sú jednostranné a v rámci 

komplexnosti bytostného ja, je potrebné doplniť ho o nevedomú psyché, a to prácou s obsahmi 

z nevedomia prostredníctvom spontánnych predstáv. Tieto predstavy majú podľa neho štvoraké 

uplatnenie: 1. umelecká tvorba, 2. filozofická špekulácia, 3. Náboženská realizácia, 4. 

extravagancie všetkého typu (Jung, 2010, s. 213). Vo svojom diele popisuje techniku ako 

vytvoriť vo vedomí prázdno, sústrediť sa na konkrétnu náladu a snažiť sa čo najviac si 

uvedomovať všetky predstavy a asociácie, ktoré sa vynárajú. Cieľom je umožniť fantázii 

slobodnú hru, pričom vizuálne nadaní by mali svoje očakávania zamerať na to, že vyvstane 

vnútorný obraz, akusticky-jazykovo nadaný zvyčajne počujú slová, pomerne zriedkavá je podľa 

neho schopnosť vyjadriť nevedomie pohybom, napríklad tancom (Jung, 2010). Jung pri práci 

s voľnými asociáciami, ktorá vyžaduje napojenie sa na nevedomie, kladie veľký dôraz na 

vyprázdnenie vedomých obsahov.  

 

George E. Lewis (2014), hudobný skladateľ, improvizátor a teoretik, píše veľmi zaujímavým 

spôsobom o improvizácii ako o spôsobe života. Priznáva, že názov si vypožičal od svojho 

kolegu filozofa Arnolda I. Davidsona, ktorý zase sám improvizoval na anglický názov knihy 

vydanej filozofom Pierrom Hedotom: Filozofia ako spôsob života: Duchovné cvičenia od 

Socrata po Foucalta. Už tento spôsob zreťazenia nám dáva tušiť, že sa nám improvizácia 

zapletá s filozofiou a duchovnými cvičeniami, ale akým spôsobom?  

 

V rámci umenia nachádzame v teoretickej a estetickej literatúre množstvo pojednaní 

venujúcich sa účinkom umeleckého diela na diváka. Zvlášť vo výtvarnom umení ide o celé 

postupy ako zabezpečiť čo najefektívnejšiu recepciu umeleckých diel, prinášajúcu 

pozorovateľovi hlboký estetický zážitok. Proces následného hlbokého ponorenia do vnímaného 

diela popisuje Romano Guardini (2009), nemecký teológ a filozof ako „presvetľujúci“ vplyv 

na bytosť vnímateľa. Záleží ako sa človek stíši, uzoberie, vstúpi a díva sa s bdelými zmyslami 

a otvorenou dušou, lebo podľa autora, len vtedy sa svet diela otvára. V jeho priestore však 

nazerajúci tiež zakúša, že sa s ním niečo deje. Ocitá sa v inom stave. Uzavretosť, ktorá 

obklopuje jeho bytosť sa uvoľňuje...sám sebe sa prejasňuje, a to nielen v teoretickej reflexii, ale 

v zmysle bezprostredného presvetlenia. Nazerajúci si hlboko uvedomuje možnosť stať sa sám 

pravým, čistým, naplneným a stvárneným. Stav, v ktorom podľa Guardiniho (2008, s. 42-43) 

dochádza k takémuto vplyvu diela na diváka, rovnako ako v prípade Junga, vyžaduje istý typ 

vyprázdnenia mysle (stíšenie a uzobratie sa). Ide o stav podobný kontemplácii alebo meditácii. 

K sústredenému pozorovaniu a ponoreniu sa do umeleckého diela je teda potrebné vyprázdniť 

myseľ, a toto ponorenie dokáže tiež meniť stav vedomia pozorujúceho. Ak má umelecké dielo 

taký silný vplyv na svojho pozorovateľa, aký je jeho vplyv na samotného tvorcu? 

 

V rámci odpovede sa môžeme inšpirovať hudobníkom Lewisom (2014), ktorý sa venuje 

improvizačnej praxi. Opisujúc tvorivý proces,  upozorňuje na fakt, že improvizácia  nespadá 

iba do oblasti vonkajšej expresívnej činnosti, ale charakterizuje ju tiež dovnútra zameraná 

pozornosť a analyzovanie okolností. Nadväzujúc na Hadota a jeho pojem pozornosti (prosoche) 

ako základný postoj stoikov, upriamuje pozornosť na identický proces odohrávajúci sa počas 
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improvizácie. Len sústavná bdelá pozornosť – koncentrácia na prítomný moment, totiž 

dovoľuje okamžite odpovedať na udalosti, akoby to boli otázky, ktoré nám niekto náhle kladie 

(Hadot, 1995). Lewis upozorňuje, že tvorca sa rozhoduje, ktorým smerom uprie svoje vedomie 

a dôsledky tohto rozhodnutia sa mu vracajú a ovplyvňujú nasledujúcu expresívnu činnosť.  

 

Tento druh pozornosti, hovorí Hadot, sa nezaoberá iba vedomosťami, ale premenou osobnosti.  

Osobnostnú premenu intonuje aj Guardini (2009), označuje človeka ako bytosť, ktorá je 

schopná odpovedať svojím vnútorným bytím na veci sveta a tým uskutočňovať samého seba. 

V prípade umelca hovorí o prebudení samotného jadra človeka. V tvorivom procese z dôvodu 

dotyku s jadrom vlastnej bytosti, nie je podľa autora správne uvažovať o subjektivizme umelca, 

ale skôr  o tom: čím daný človek vlastne je, pokiaľ ide o tvorenie a povolanie, a čím sa teda má 

stať v procese svojho sebauskutočnenia (ibidem, s. 34). Realizovať samého seba, uskutočniť 

potenciál, ktorý je v nás uložený, k tomu je potrebné dostať sa do kontaktu s jadrom svojej 

bytosti (mohli by sme tiež povedať so svojou dušou). Takmer každý je schopný vykonávať vo 

svojom živote vedome celú paletu činností, nie však každá činnosť je tou pravou realizáciou 

bytosti, jej uskutočnením v plnosti svojej potencionality. Sebaexpresívne činnosti, disponujú 

doménou, že svojim aktérom umožňujú „byť“ v danej chvíli – v procese tvorenia, samým sebou 

a realizovať to k čomu sú ako bytosti určení. Proces sebauskutočnenia totiž vyžaduje nielen 

formálnu a pragmaticky úplne a dobre vykonanú činnosť, ale sústredené vedomie, preniknutie 

do podstaty svojej bytosti prebudenie tvorivých síl a následnú realizáciu v príslušnej oblasti, 

pre ktorú je bytosť najviac disponovaná. V rámci sebaexpresie teda hovoríme o ponorení sa do 

svojho vnútra, do jadra bytosti, či o dotknutí sa svojej duše, podľa Junga v tomto procese hrá 

tiež rolu miera schopnosti napojenia sa na nevedomie a zachytenie signálov, ktorými 

prostredníctvom obrazov, symbolov, slov, či zvukov komunikuje naša duša.  

 

Prax expresívnej edukácie a arteterapeutická prax sú dva odlišné kontexty práce, v oboch však 

využívame proces tvorenia v rámci umeleckých disciplín, kde aktérom nie je umelec, ale proces 

tvorenia pôsobí na aktéra podobne. A práve toto pôsobenie v procese umeleckého tvorenia je 

možné využívať pre viaceré účely od osobnostného rastu až po liečbu. Hoci teda nejde o 

Guardini-ho sebauskutočnenie v pravom slova zmysle, vo význame človeka- umelca, ktorý je 

celou svojou bytosťou odovzdaný tvoreniu, ktoré sa mu stáva sebarealizáciou, predsa môže 

aktér tvorivého procesu podliehať zásadným javom a efektom procesu tvorenia – ak sa otvára 

vnútorným podnetom. Hĺbka a rozsah tohto pôsobenia sú v rôznych praxiach rôzne. Niekedy 

dôjde len k uvoľneniu emočného a psychického napätia, inokedy je dielo skutočným objavením 

nových vnemov, pocitov alebo hlbšieho poznania bytosti. Guardini (2009) píše, že tvorenie 

môže vo svojej najrýdzejšej podobe sprostredkúvať človeku kontakt so sebou samým, kontakt 

so svojím ja a jeho prostredníctvom sa človek môže uskutočňovať – „byť“. Tento pojem bytia 

je diskutabilný, pretože môže mať viaceré významy, od bytia v danom momente, ako aktuálne 

prežívaného stavu bez myšlienok, až po dotyk s vlastnou podstatou, ponorenie sa a prípadné 

Jungovské napojenie na nevedomie a spomínané sebaustutočnenie. Bytie ako prežívanie 

prítomného momentu bez fakultatívnych myšlienok sa vzťahuje tiež k flow zážitku, čiže zážitku 

dokonalého toku alebo plynutia. Flow ako ho definoval Csikszentmihalyi (1996) je v podstate  

optimálny zážitok v činnosti, počas ktorej človek prežíva, že veci plynú správne, úplne 

prirodzene, bez nejakého veľkého snaženia v stave vysoko zameraného vedomia. Tento zážitok 
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plynutia autor opisuje viacerými znakmi. Jedným zo znakov je, že v tomto bode sa aktivita 

stáva autotelickou – samoúčelnou, tu môžeme nachádzať paralely s Jungovým označením 

racionálne bezecnná. Umelecké disciplíny a činnosť s nimi spojená sú zvyčajne autotelické. 

Nie je nevyhnutné ich činiť, ale ľudia ich vykonávajú, pre pocity a skúsenosti, ktoré poskytujú.  

 

IMPROVIZÁCIA 

Pojem improvizácia je veľmi náročné definovať z hľadiska efemérnosti jej podstaty. Deje sa 

v čase a priestore a jej pravá podstata spočíva v tom, že sa nezaznamenáva, ide v podstate 

o voľný kreatívny proces, ktorý autor utvára priamo na mieste a ani on sám nevie aký bude mať 

vývoj a podobu. Derek Bailey (1993, s. 9) to opisuje nasledovne: „akýkoľvek pokus o opis 

improvizácie musí byť v určitom ohľade omylom, lebo je tu niečo dôležité, v jadre voľnej 

improvizácie, to niečo, je v rozpore s myšlienkou zdokumentovania”. Bailey (ibidem, s. 9) tiež 

vyjadruje, že ju nemožno akademicky definovať: “Improvizácia vždy mení a upravuje, nikdy 

nie je pevná, je príliš nepolapiteľná pre analýzu a presný opis; v podstate neakademická“.  

 

Vzhľadom k neuchopiteľnosti pojmu improvizácie, ktorej podstata sa javí ako ťažko 

definovateľná, nebudeme hľadať ďalšie možné pokusy o definovanie, ale zostaneme pri jej 

„otvorenosti.“  Philip Alperson pomenúva improvizáciu: spontánna, neplánovaná alebo inak 

voľná kreativita (Alperson,1984, cit. podľa Bresnahan, 2015).  

 

Tabuľka 1 

Rozdiely medzi improvizačnou a produktovou kreativitou 

 Improvizačná kreativita Produktová kreativita 

Typ interakcie  Nastáva hneď Je oneskorená 

Mediácia  Efemérne znaky Zjavné znaky  

Kreatívny proces  Verejný, kolektívny, zhodný 

s produktom 

Súkromný, individuálny, 

odlišný od výsledného 

produktu 

Výsledok  proces artefakt 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Veľmi podobnú a minimalistickú definíciu ponúka Bohumíra Eliášová (2013, s. 8): ide o tvar 

otvorenej formy, ktorá kladie vysoké nároky na tanečníkov. Improvizáciu v umení by sme teda 

mohli chápať, ako otvorenú kreatívnu formu, ktorej charakter sa utvára v bezprostrednej akcii 

– v procese, ktorý je sústredený a spontánny, preto ju nemožno dopredu predvídať.  

Ďalšou dilemou je, čo presne, možno za improvizáciu považovať a čo už nie. Alperson (1984) 

diferencuje:  

 činnosť  a 

 produkt improvizačnej činnosti (vzniká spontánne, originálne).  

Z hľadiska umeleckej tvorivosti je zaujímavý náhľad Roberta Keitha Sawyera, ktorý odlišuje 

improvizačnú a produktovú kreativitu (Tabuľka 1).  

 

V rámci improvizačnej kreativity sa tvorivý proces rovná výtvoru. Pri improvizačnom výkone 

predstavuje kolektívny tvorivý proces kreatívny produkt: pominuteľné verejné predstavenie. 
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Produktová kreativita sa zameriava sa na produkt – dielo (umelecký artefakt). Produkty 

vznikajú v priebehu času, s neobmedzenými možnosťami revízie, preto je v porovnaní 

s improvizačnou kreativitou oneskorená. Proces jej vzniku je dlhší a pre recipienta skrytý, 

mnohokrát sa mení, kým nadobudne svoju finálnu podobu. Sawyer uvádza, že zatiaľ čo 

produktová kreativita vedie k umeleckým predmetom, ako sú obrazy, sochy, architektúra, básne 

a romány, divadelné scenáre a hudobné notové záznamy. Hudba, divadlo a tanec naopak s oveľa 

väčšou pravdepodobnosťou používajú improvizáciu, ako bežnú metódu, model alebo črtu 

performatívnej praxe. Tanec musíte milovat, abyste k němu mohli přilnout. Zpět vám nedá nic, 

žádné rukopisy, které byste skladovali, žádné malby, které byste pověsili na zdi nebo snad 

vystavili v muzeu, žádné básně, které by byly vytištěny a prodány. Zkrátka nic – než ten prostý 

prchavý okamžik, kdy cítíte, že žijete (Jana Hošková, cit. podľa Eliášová 2013, s. 15). 

 

Bresnahan tvrdí, že napriek tomuto zameraniu na spontánnosť väčšina improvizačných 

teoretikov súhlasí s tým, že improvizácia nie je ad hoc činnosť; skôr zahŕňa zručnosť, tréning, 

plánovanie, obmedzenia a predvídanie. I keď takáto činnosť disponuje nesporne istými 

benefitmi, užitočnými pre bežný nepredvídateľný život, je opomínaná, nedocenená alebo 

dokonca zavrhovaná, tak ako napríklad v hudbe. Turák (2003, s. 179) píše o tom, že 

improvizácia: „sa dlho mylne považovala za akýsi nižší prejav hudobnosti, ktorý vychádza kdesi 

“zospodu”, z elementárnych psychických daností, zo senzomotorizmu, naturalizmu a živelnosti. 

Niektorí “kritici” dokonca zastávali názory, že sa improvizuje z nedostatočného vzdelania, 

z neznalosti čítať noty“. Pričom upozorňuje, že sa zabudlo na fakt, že kľúčové momenty vo 

vývoji európskej hudby, boli tie, keď improvizácia bola neoddeliteľnou súčasťou a pýchou 

každého vynikajúceho interpréta, speváka či inštrumentalistu.  

 

   
Zdroj: archív autorky príspevku 
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Zdroj: archív autorky príspevku 

 

Podľa Sawyera, ktorý v rámci svojej štúdie Improvizácia a kreatívny proces realizoval výskum 

improvizačných techník v širšej škále umeleckých praxí, bola a je improvizačná performancia 

zanedbávaná  mnohými oblasťami, ktoré študujú tvorivosť a umenie, vrátane filozofie a 

psychológie. Sawyer zdôrazňuje, že všetky sociálne interakcie zobrazujú improvizačné prvky. 

Náš život je neustála premena, plynie podľa svojich plánov, sme vystavení večnému „umeniu 

improvizácie“. Veľmi dobre každodennú prax improvizácie ako vedomého aktu pomenúva  

 

Ryle (podľa Lewis, 2014) pokud normální člověk nedokáže zároveň improvizovat 

a improvizovat s rozmyslem, neangažuje svůj určitým způsobem trénovaný rozum pro jakousi 

aktuálně živou potřebu, ale nejspíš jedná na popud čistého a nepromýšleného zvyku. Život 

poukazuje na nevyhnutnosť činiť rozhodnutia v situáciách, ktoré sme nikdy predtým nezažili, 

hľadať odpovede na otázky, ktoré sme nikdy predtým neriešili. Nečakané, nové situácie, 

ktorým sme vystavení, často vyžadujú, aby sme reagovali hneď. Využívame poznatky 

a skúsenosti, ktoré máme, a z nich, respektíve na ich základe hľadáme nové riešenia a odpovede 

alebo tiež reagujeme naučeným zvykom? Improvizačná tvorivosť je teda prítomná v 

každodenných interaktívnych doménach, vrátane vyučovania, rodičovstva, trénerstva a 

mentoringu, je uznávaná ako dôležitá pre náš život a našu kultúru. 

 

DIFERENCIÁCIA IMPROVIZAČNÝCH PRAXÍ 

Improvizácia môže mať rôzny charakter, a ak by sme chceli ponúknuť odborne korektné 

zadefinovanie, potrebovali by sme oveľa hlbší výskum a tiež širší priestor.  

 

Z uvedeného dôvodu sa zameriame len na skutočne základné delenie, ktoré je známe 

z umeleckej praxe.  
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Improvizácia môže byť: 

 Individuálna (sólová, bezkontaktná) – napr. Wasily Kandisnkij, Paul Cézanne (Glimour, 

2000); Jackson Pollock, Jack Kerouac (pozri Sterritt, 2000), hudobní interpreti, mímovia 

a pod.  

 Kolektívna (skupinová, hromadná, kontaktná) – jazzová skupina, divadelné 

improvizačné vystúpenia,  kontaktné tanečné improvizácie (Steve Paxton) 

 

Kolektívna improvizácia je oveľa frekventovanejšia a využívaná tak pre edukačné, terapeutické 

účely ako aj účely improvizovaných predstavení (performancií). 

Ďalej zo všeobecného hľadiska možno ešte diferencovať improvizáciu na základe jej utvárania 

a štruktúrovania: 

 Improvizácia voľná  

 Improvizácia s obmedzením (štruktúrovaná, riadená, tematická) – jej proces je obmedzený 

nejakou podmienkou v rámci zadania alebo okolností. 

 

Bailey (1993) tvrdí, že voľná improvizácia, okrem toho, že je vysoko kvalifikovaným 

hudobným remeslom, je otvorená takmer každému − začiatočníkom, deťom i nehudobníkom. 

Je k nej nevyhnutná potrebná zručnosť a intelekt. Veľmi špecifické členenie improvizácie je 

v divadelnom umení a tvorivej dramatike, kde je improvizácia dá sa povedať základným 

kameňom a má preto i viacero foriem a podôb.  

 

Expresívna prax, či už edukačná alebo terapeutická, je vždy v kontakte s umeleckým druhom, 

z ktorého čerpá. Metódy, techniky, použitie jednotlivých médií, vždy čerpajú z danej umeleckej 

oblasti. Zatiaľ čo v oblasti drámy je vzťah pomerne úzky a improvizačná prax je využívaná tak 

v tvorivej dramatike ako aj v dramatoterapii, horšie sú na tom expresívne praxe iných 

umeleckých druhov. Pozrime sa aspoň orientačne aká je situácia v hudobnom a výtvarnom 

umení.   

 

KONTEXT − HUDOBNÉ UMENIE 

Sawyer (2008) sa vyjadruje, že v hudbe sa termín "improvizácia" vzťahuje na performatívnu 

prax, v ktorej inštrumentalista hrá niečo, čo nie je zapísané v zázname. Zároveň tiež upozorňuje, 

podobne ako Turák (2003) a Bailey (1993), že v širokej škále hudobných kultúr z celého sveta 

bola improvizácia vždy významnou črtou tradičných žánrov. Aj v európskej tradícii bola 

improvizácia bežná, dokonca očakávaná, až do devätnásteho storočia. Súčasná situácia 

s hudobnou kultúrou v západných krajinách je historicky a kultúrne jedinečná: stretávame sa 

so situáciou, v ktorej je vysoko kvalifikovaný inštrumentalista úplne neschopný improvizácie 

(Sawyer, 2008, s. 1). Dnes, v západných kultúrach, v tradícii vysokého umenia improvizácia 

takmer úplne chýba, a preto takmer úplne chýba v učebných osnovách hudobného vzdelávania. 

(Saywer, 2008). Veľká väčšina školsky vzdelaných klasických hudobníkov dnes nie je schopná 

improvizovať; ich výcvik ich pripravuje na presné a rýchle čítanie notového záznamu a na 

interpretáciu hudby tak, ako je zapísaná. Výsledkom je, že hudobné výsledky sú veľmi 

normatívne a ďalej posilňujú hudobnú kultúru, v ktorej nie je miesto pre improvizáciu. 

Následne autor (ibidem) vyjadruje radikálne tvrdenie: „tvrdím, že improvizácia by mala byť 

jadrom hudobného učebného plánu“. Pokračuje slovami, že improvizácia by mala byť na 
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prvom mieste a mala by zostať jadrom hudobného vzdelávania počas neskorších rokov 

zvyšovania odborných znalostí. Schopnosť čítať noty a bezchybne ich zapisovať by mala prísť 

v hudobnom vzdelávaní neskôr. Ďalej tvrdí, že: improvizácia je lepšou pedagogickou praxou 

vo všeobecnosti a nielen pre hudobné vzdelávanie (Sawyer 2008, s. 1)  

 

KONTEXT − VÝTVARNÉ UMENIE 

Špecifická je situácia v rámci výtvarného umenia, zatiaľ čo väčšina expresívnych umeleckých 

disciplín vzišla z improvizácie, v rámci dejín výtvarného umenia (myslíme civilizovaného, 

vylučujúc v tomto prípade umenie prírodných národov) nachádzame dlhú dobu len mimetické 

zobrazovanie. Ide o napodobňovanie vonkajšej reality s viac alebo skôr menšími odklonmi v 

rámci špecifickej imaginácie umelca, alebo slohového kánonu. Až príchod avangardného 

umenia a celý nasledujúci vývoj udalostí znamenal objavenie nových foriem umenia, ktoré 

zmenilo, poprelo alebo sa úplne odklonilo od vonkajšej reality. Okrem abstraktného umenia, 

ktoré vzniká začiatkom 20. storočia, sa rozvíjajú nové a nové štýly výtvarného umenia, v rámci 

ktorých sa začínajú presadzovať aj performatívne formy: dadaistické performancie, akčné 

umenie, body art, inštalácie in situ (inštalácie k špecifickému miestu), atď. Koncom 20. storočia 

nadobúdajú väčší význam interaktívne formy umenia a zapájanie divákov, vzniká širšia škála 

participatívne orientovaného umenia (umenie spolupráce), otvorené formy ap. Tieto nové 

formy umenia častokrát pracujú s prchavým okamžikom, temporalitou, alebo umelecké dielo 

vzniká v interaktivite s divákom, prípadne divák určuje celú jeho výslednú formu a umelec sa 

vzdáva autorstva v prospech komunity, ktorá na diele participovala.  

 

Mladý umelec, pedagóg, či už hudobník alebo výtvarník prichádzajúci do takejto doby, by mal 

chápať „tekutosť“ súčasného výtvarného umenia, naučiť premýšľať oveľa otvorenejšie, 

flexibilnejšie (hľadanie problémov – hľadanie svojho výrazu). Proces jeho odbornej prípravy 

by mal preto zahŕňať aj otvorené a improvizačné postupy. Turák (2003) píše o renesancii 

improvizácie v 2. polovici 20. storočia (Bailey, 1993). Túto renesanciu zaznamenávame nielen 

v hudbe a výtvarnom umení, ale ja v tanci, či poézii. Umelecké praxe pomaly reagujú na novú 

situáciu a stále viac sa dozvedáme o improvizovanom divadle, kontaktných tanečných 

improvizáciách, či participatívnych výtvarných projektoch, ktoré zapájajú laickú verejnosť. 

Bailey (1993, s. 84) uvádza, že napríklad taký významný vedec ako Einstein, nielen využíval 

denne improvizáciu na hudobných nástrojoch (zvlášť na klavíri), ale považoval ju za 

emocionálnu a intelektuálnu nevyhnutnosť. 

 

TERAPEUTICKÝ KONTEXT  

Arteterapia, ktorá využíva prostriedky výtvarných médií, by zdanlivo mala patriť do oblasti 

produktovej kreativity, (maľby, kresby, sochy), ktorá je improvizácii (improvizačnej kreativite) 

vzdialená. Avšak, práve arteterapia je tým medzníkom, ktorý otvára intenciu smerom k procesu 

tvorenia a teda aj k improvizačnej kreativite. Zatiaľ čo vo výtvarnom umení a jeho 

edukatívnych podobách je menej procesuálne orientovaných techník, i tie, ktoré sem radíme, 

(akčné umenie, body-art) často vypovedajú o nejakej konkrétnej skutočnosti, na ktorú sa autor 

snaží upozorniť. V arte-technikách, ktoré sú vo veľkej miere procesuálne orientované, 

nechávame klientov prežívať svoje emócie a hľadať odpovede o sebe samých.  
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V procese tvorby si zrazu uvedomujú svoje pocity, objavujú nové obsahy a otvára sa pred nami 

príbeh... príbeh, ktorý im pomáha pochopiť, kto sú, kde sa nachádzajú a čo práve prežívajú. 

Jednotlivé témy im umožňujú vizuálne vyjadriť svoje myšlienky, pocity vedomé i tie potlačené. 

Jungovo bytostné ja tvorené tak vedomou ako aj nevedomou zložkou, nás učí pracovať tiež 

s tieňmi (problémami), ktorých si človek nie je vedomý, pretože ich vytesňuje. To, čo sa 

neobjaví v procese tvorby, alebo čomu v procese nerozumieme, sa hľadá v procese reflexie a 

niekedy, to čo klient sám nenájde, alebo nevie pomenovať, nájde a pomenuje niekto ďalší zo 

skupiny alebo terapeut, pozerajúc sa na jeho výtvor.  

 

Dobre pripravený terapeut nielen v rámci arteterapie ale i iných expresívnych terapií sa nevyhne 

vo svojej praxi improvizácii, práve naopak je vždy pripravený reagovať na potreby klientov, 

ktorých má pred sebou a nadstavovať ich cestu sebavyjadrenia a sebapoznania. Základné 

charakteristiky improvizácie sú veľmi podobné procesom, ktoré sú súčasťou arteterapeutickej 

intervencie. Oslobodiť sa od strachu...objavovať nové spôsoby komunikácie... učiť sa pozerať, 

načúvať, pozorovať.... „byť in“ – ponorený, bezprostredné vnímanie okamžiku... hľadať 

vnútornú pravdivosť... spoznávať sám seba... umocňovať proces vciťovania... (Eliášová); 

prekopať sa k vrstvám skúseností, vnemov, vlastností a pocitov, ktorými zvyčajne len 

prebehneme alebo ich potlačíme (Tuffnel); úspešná improvizácia zanecháva pocit súnaležitosti 

i seberealizácie (Hawkins). 

 

ZÁVER 

Zatiaľ čo umelec buduje svoje dielo a vkladá doň kód (správu), ktorou komunikuje pre neho 

významné obsahy verejnosti, a tieto kóduje do vizuálnych znakov. Klienti arteterapie sú 

exponovaní spontánnemu tvorivému procesu, ktorý majúc, či nemajúc konkrétne zadanie je 

v podstate cestou seba-dekódovania, seba-odhalenia a seba-pochopenia.  

 

Proces tvorenia má zvyčajne efekt  tak na stabilizáciu samotného psychického a emocionálneho 

statusu klienta, ako aj na procesy seba-porozumenia. Reflexia nad sebavyjadrením pomáha 

odhaľovať skryté a neriešené problémy, potlačené traumy, vďaka čomu možno s klientom na 

nich  ďalej pracovať a umožniť mu ich zvládnuť, vyrovnať sa s nimi a tým sa od nich oslobodiť. 

A tak sa v procese terapie stávame svedkami stretnutia klienta so sebou samým s jadrom 

bytosti, ktorú sa snažíme podporiť, vďaka čomu sa môže stávať tým, kým je – seba-

uskutočňovať sa.  
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WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA EXPRESIVNÍ PRÁCI S EMOCEMI PRO MLÁDEŽ S 

PROBLÉMY V CHOVÁNÍ 
 

WORKSHOP FOCUSED ON EXPRESSIVE WORK WITH EMOTIONS FOR YOUTH WITH 

BEHAVIOURAL PROBLEMS 

 

Lucie Hájková 5 

 
ABSTRAKT 

Cílem příspěvku je představit možnosti výtvarně-intervenčních metod při práci s dětmi s problémy a 

poruchami chování na příkladu realizovaných workshopů pojednávajících téma emocí. Úvod je věnován 

cílové skupině dětí s problémy a s poruchami chování a teoretickému rámci, který je využíván při jejich 
edukaci. Dále je prezentován průběh workshopu s konkrétními příklady z jeho realizací, které jsou vždy 

uvedeny do edukačního kontextu. Na závěr jsou shrnuty výhody, které tento způsob práce nabízí a také 

objasněny podmínky na základě kterých tato praxe může efektivně fungovat. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Problémy v chování. Poruchy chování. Expresivita. Výtvarné metody. Sebevědomí. 

 
 

ABSTRACT 

The goal of the paper is to introduce possibilities of art-intervention methods of working with children 
with behavioral problems and disorders, using the example of workshops regarding the topic of 

emotions. The introduction covers the target group of children with behavioral problems and disorders 

and the theoretical framework used in their education. Then there is presented the content of the 
workshop with examples of actual outcomes, which are always put into educational context. Finally, 

advantages of this method are summarised and the conditions by which this practice can work effectively 

are clarified. 

 

KEY WORDS  

Behavioral problems. Beahvioral disorders. Expressivity. Art methods. Self-confidence. 
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Při práci s dětmi s problémy a poruchami v chování je v České republice standardně využíváno 

především verbálních metod. Využití expresivních technik zdaleka není běžnou záležitostí, 

přestože nabízejí velký potenciál jak v osobní rovině jedince, tak v rovině jeho komunikaci s 

okolím. Představovaný workshop je příkladem využití těchto technik práce v kontextu jednoho 

z klíčových témat, kterými se edukace dětí s výchovnými problémy zabývá.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Děti s problémy v chování jsou příjemci speciálně-pedagogické péče stejně jako další skupiny 

dětí s výchovnými problémy. Současná etopedie (vědní disciplína speciální pedagogiky 

zabývající se edukací jedinců s poruchami chování a s rizikem vývoje této poruchy; Vojtová 

2010), rozlišuje tyto skupiny na děti intaktní a děti v riziku poruch chování, na které jsou cíleny 

především aktivity preventivního charakteru, a dále pak na děti s problémem v chování a s 

poruchou chování.  

 

Riziko rozvoje poruchy chování je vnímáno zejména v souvislosti s osobností dítěte, s jeho 

rodinným prostředím, společností a se školou (Vojtová, 2008). Na děti v riziku jsou cíleny 

preventivní aktivity spolu s poradenstvím a případnou časnou intervencí, které brání rozvoji 

případných problémů v poruchu.  

 

Rozdíl mezi problémem v chování a poruchou chování je podle Vojtové (2004) především 

v záměru v nežádoucím chování dítěte. Zatímco dítě s problémem v chování si je své situace 

vědomo, nedostalo se do ní úmyslně a chce ji změnit, dítě s poruchou chování jakékoliv normy 

nevnímá nebo je zcela ignoruje a za své jednání nepociťuje stud ani vinu. Problém v chování je 

také zpravidla krátkodobý, např. v souvislosti s vývojem jedince nebo s konkrétní krizovou 

situací a je možné jej napravit v rámci cílené speciálně-pedagogické intervence v přirozeném 

prostředí dítěte, porucha chování často vyžaduje natolik speciální (případně i léčebnou) péči, 

že je dítě často na nějakou dobu umístěno v institucionální péči, aby bylo možné s ním vůbec 

pracovat (zejména v případě trvajícího nežádoucího chování, jako je kriminalita, prostituce, 

zneužívání návykových látek, útěky aj.) (Vojtová, 2010).  

 

Diagnostický ústav, v jehož prostředí se workshop konal, má specifickou pozici v rámci 

systému institucionální péče: děti sem přicházejí dobrovolně, pokud jejich problémy už nejsou 

pro okolí zvládnutelné běžnými výchovnými prostředky, nebo je jim pobyt nařízen a na základě 

po dvou měsících je pak rozhodováno o jejich dalším umístění, buďto zpět, odkud přišly, nebo 

do dalšího zařízení, tentokrát určeného již k dlouhodobému pobytu (dětský domov, dětský 

domov se školou, výchovný ústav). Diagnostické ústavy jsou podle věku rozlišeny na ty pro 

děti (do 15 let věku) a pro mládež (od 15 let). 

 

Zpravidla jsou v diagnostickém ústavu děti s problémy a s poruchami chování, přičemž jsou 

zpravidla oddělovány skupiny nařízených a dobrovolných pobytů, stejně jako chlapci a dívky.  

Techniky i témata, které tvoří základ workshopu, jsou ale velmi aktuální a vhodné i pro ostatní 

cílové skupiny etopedie, včetně dětí bez jakýchkoliv problémů. Díky této univerzálnosti spadá 

workshop do kategorie prevence, stejně jako obecné a cílené intervence.  

 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

31  /  255 

 

TEORETICKÝ RÁMEC 

Všechny aktivity jsou koncipovány a vedeny v perspektivě přístupu 3P: posilování, podpora a 

provázení (Vojtová, Červenka, 2011), který tvoří opozici k autoritativnímu a restriktivnímu 

konceptu, který byl v souvislosti s problematickými jedinci uplatňován především v minulosti. 

V souladu s inkluzivními a integračními trendy je brán ohled na individualitu dítěte, na jeho 

silné i slabé stránky a související potenciality a bariéry ve výchovně-vzdělávacím procesu. Dítě 

je vnímáno jako aktivní činitel změn ve svém životě, kterého poradce (učitel, etoped, 

vychovatel) směruje a podporuje.  

 

Součástí této podpory je zlepšení vlastního sebeobrazu a sebevědomí. Říčan (2004) uvádí, že 

vůbec nejnižší sebeúctu mají děti mezi 12- a 14 rokem a v adolescenci je sebevědomí zvýšeně 

citlivé a zranitelné. Celkově malá sebedůvěra je především u dětí s problémy v chování častým 

jevem, neboť jsou často nejisté a neúspěšné v sociálních situacích a tomu pak odpovídá zpětná 

vazba okolí na základě které dítě koriguje vnímání sebe sama. Časté negativní reakce od učitelů, 

rodiny i vrstevníků pak vedou ke zbytečně zkreslenému náhledu na sebe a své schopnosti, což 

se může odrazit i na aspiračních cílech dítěte. Při dosahování těchto cílů se pak zbytečně 

podhodnocuje a nevyužívá svůj potenciál ve vzdělávání, které tvoří základ k jeho budoucí 

profesní dráze.  

 

Výtvarná tvorba je v tomto ohledu výborným nástrojem, jak dítěti pomoci zažít pocit úspěchu 

a dát mu šanci být pochváleno za svůj výkon. Do velké míry záleží na zadání, které edukátor 

(výtvarník, učitel, vychovatel) dítěti předloží. I ti, kteří „neumějí kreslit“, mohou dosáhnout 

vynikajících výsledků, je-li zvolena správná aktivita. Vhodné je pracovat např. s prvkem 

náhody, experimentem, abstrakcí, individuálním pojetím zpracování zadání nebo přímo 

s myšlenkou (konceptem) díla, kdy nakonec není žádný výsledek špatně nebo dobře a každý 

kus je originální a nesrovnatelný s ostatními. Vždy je možné najít něco, za co pochválit.  

Současně dává využití výtvarných technik možnost zpracování tématu jiným než obvyklým 

(verbálním) způsobem, což umožní dané téma vyjádřit i interpretovat novým způsobem a 

rozšířit tím škálu informací, které se jej týkají. 

 

Tento přístup je podobný terapeutickému v tom ohledu, že neexistuje nepovedený výsledek a 

nejsou stanovena kritéria pro úspěch a neúspěch. Současně je dítě povzbuzováno k tomu, aby 

se vyjadřovalo a rozvíjelo. Rozdíl však tkví především v cíli aktivit, který je především 

edukační. 

 

Za velký nešvar mnoha škol i jednotlivců je celkové pojetí výtvarného artefaktu a přístup 

k němu. Výtvarná tvorba je často pojímána jako výplň volného času bez většího edukačního 

přesahu a výsledky činnosti jsou pak vnímány jako produkty, které jsou mechanicky vyvěšeny 

a nástěnky nebo rovnou vyhozeny. Zásadou pro tvorbu by měl vždy být jasný edukační cíl, 

který dá činnosti smysl. Děti nemají rády tvoření „jen tak“, nechtějí ztrácet čas. Pokud dítě něco 

vytvoří, a zejména považuje-li svůj výkon za povedený, je vhodné se k výslednému dílu chovat 

s uznáním a respektem. Už ocenění díla dospělým nebo vrstevníky dává artefaktu další hodnotu 

a akcentuje pocit úspěchu a vlastní kompetence. Tím více, pokud je dílo např. samostatně 

vystaveno ve společném prostoru. 
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Hlavním tématem workshopu jsou pocity a emoce, což je oblast, ve které děti s problémy často 

selhávají, ať už v situacích běžných, nebo stresových. Důvodem může být špatné rozpoznávání 

emočního stavu u druhých i u sebe sama, vnitřní zmatek a nejistota, sklon k nástupu emočního 

afektu, špatné vyhodnocení celé situace a neodpovídající emoční reakce aj. V běžné praxi patří 

mezi metody práce s emocemi např. verbalizace, modelové situace a hraní rolí, záměna rolí a 

případné vysvětlení situace dítěti. Ticová a Červenka (2015) hovoří o emoční gramotnosti, 

přičemž prvním krokem k jejímu rozvoji je zachycení (uvědomění) emocí a jejich následná 

vědomá regulace. Díky zvládnutí těchto dvou kroků má pak dítě lepší šanci na úspěšné sociální 

interakce, což se promítá v rovině vztahů s ostatními lidmi, i se vztahem k sobě. 

 

REALIZACE WORKSHOPU 

Pro srovnání průběhu a výstupů workshopu jsou zde prezentovány práce ze dvou běhů 

realizovaných ve dvou odlišných skupinách. První skupinu tvořili chlapci z diagnostického 

ústavu (výjimečně z dobrovolných i nařízených pobytů dohromady) ve věku 15-17 let a 

workshop se konal přímo v prostředí společenské místnosti v zařízení. Druhá skupina sestávala 

z jednoho chlapce a tří dívek ve věku 17-18 let, spadajících do kategorie dětí v riziku a dětí 

s problémy v chování (bez zkušenosti s pobytem v ústavní péči). Akce proběhla v neformálním 

domácím prostředí.  

 

Rozdíly mezi skupinami jsou tedy ve více úrovních, se kterými je třeba počítat při vytváření 

úsudků z předložených děl. První skupina byla v průměru mladší a tvořena samými chlapci. 

Účastníci se znali navzájem a prostředí jim rovněž nebylo cizí a na rozdíl od druhé skupiny 

k sobě byli vzájemně otevření už od začátku akce. Zadanou práci však plnili s menším 

nasazením, protože akce pro ně byla povinná a aktivity se dotýkaly témat, která v zařízení řeší 

často s psychology a etopedy. Druhá skupina se účastnila dobrovolně a z vlastního zájmu o 

téma a aktivity, které jim byly rámcově sděleny předem. Odrazil se i vyšší věk a potažmo 

vyspělost účastníků.  

 

První aktivitou bylo vytváření seznamu emocí a pocitů. Účastníci společně psali seznam na 

papír, diskutovali o jemných rozdílech v pocitech a jejich vlastím pojetím a představou o nich, 

která může být u každého jiná. Cílem aktivity bylo uvědomit si škálu pocitů, které je možno 

zažívat a pokusit se o detailní rozlišení mezi nimi. Druhá skupina měla seznam dvakrát tak 

obsáhlý, než první skupina, a zahrnoval mnohem více pozitivních emocí.  
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Obr.1: Porovnání seznamů emocí obou skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky 

 

Druhým úkolem bylo přiřadit k jednotlivým pocitům barvy. Děti si udělaly vlastní kopii 

seznamu a pracovaly s pastelkami a vodovými barvami, umožňujícími míchání dalších odstínů. 

Cílem bylo přimět účastníky k hlubšímu zamyšlení nad položkami ze seznamu emocí a 

prostřednictvím barvy definovat vlastní vztah k nim a jejich prožívání. Současně pak barevný 

seznam slouží jako klíč k interpretaci dalších aktivit. Je také zajímavé vědomě pracovat 

s barevnými kulturními stereotypy, které děti podvědomě přebírají a poté používají. Nelze na 

to však spoléhat, protože navzdory zažitým interpretacím zůstává vnímání barev velmi 

subjektivní („Smutek je zelený proto, že na pohřbu dědečka měla babička šaty přesně v tomhle 

odstínu…“).  
 

Obr.2a Příklady emočních koláčů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky 
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Obr.2b Příklady emočních koláčů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky 

 

Dalším krokem bylo vytvoření emočního koláče, který funguje jako jednoduchý kruhový graf 

složený z jednotlivých položek seznamu dávající dohromady aktuální náladu účastníka. Cílem 

bylo, aby děti zkusily pojmenovat všechny pocity, které aktuálně zažívají i s ohledem na míru 

jejich prožívání. Aktivita je vhodná i jako zpětná vazba pro edukátora, aby lépe poznal vnitřní 

rozpoložení jednotlivých účastníků.  

 

Čtvrtou aktivitou bylo znázornění fyzického prožívání emocí v těle. Vhodné je vysvětlit ji na 

konkrétních příkladech, např. pocení a pocit staženého žaludku u nervozity nebo rudnutí a 

zvýšený srdeční tep u vzteku a nechat děti uvádět další příklady a diskutovat o nich. Každý si 

schematicky nakreslil obrys lidské postavy a pocity do něj zanášel. Cílem aktivity bylo propojit 

pocity s jejich fyzickými příznaky, což dětem pomůže tyto pocity identifikovat ve chvíli, kdy 

příznaky nastanou, a to jak u sebe, tak u jiných osob. Debata o tématu navíc podporuje 

schopnost empatie a vcítění se do ostatních. 

 

Obr.3: Příklady záznamu prožívání emocí v těle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky 
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Účastníci dále vytvářeli emoční slovník pomocí kresby a malby. Každý si vybral několik pocitů 

ze seznamu a ty ztvárňoval na menší formáty papíru. Téma nebylo nijak omezeno, mohlo se 

pohybovat jak v abstraktní, tak konkrétní rovině. Cílem je pro účastníky hlubší zamyšlení nad 

vybranými pocity a jejich znázorněním, projekce vlastního vztahu k emoci. Pro edukátora je 

zajímavý výběr emocí a způsob jejich zpracování (barevnost, přítlak, rytmus…). Z výtvarného 

hlediska je zajímavé sledovat, jak se děti vypořádají s abstraktním tématem (u některých tohle 

byla první zkušenost s abstraktním vyjádřením) a jak posléze působí celá série slovníku.  

 

Obr.4: Příklad dvou sérií emočního slovníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky 
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Médiem šesté aktivity byla sochařská hlína. Zadání bylo stejné jako u předchozího úkolu: 

vytvoření emočního slovníku. Většina účastníků se držela původní lineární předlohy, někteří 

však spolu s novým médiem ztvárnili témata jinak. Moment přerodu dvourozměrného díla 

v trojrozměrný objekt je důležitý, neboť ukazuje, jakým způsobem si dítě s tímto problémem 

vypořádá. U objektu je možné sledovat specifické vlastnosti, jako je uhlazenost povrchu nebo 

naopak syrovost a dynamika, míra podobnosti s lineárním návrhem nebo technická náročnost 

provedení.  

 

Je třeba přihlédnout k faktu, že pro mnohé děti byla tato aktivita jejich první zkušeností s prací 

s hlínou a bylo třeba jim vysvětlit i úplné základy práce s materiálem. Snad i díky vzácnosti 

zkušeností s modelováním děti aktivita velmi bavila a na objektech si daly záležet. 

 

Obr.5: Příklad zpracování lineární předlohy do trojrozměrného objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchiv autorky 

 

Poslední aktivitou bylo zachycení gest v hlíně. Nejdříve děti diskutovaly, s jakými pocity jsou 

spojena jaká gesta a jak různě mohou být chápána. Poté si každý vymyslel vlastní sérii gest, 

která jsme společně nafotili. Nakonec dostaly děti za úkol gesto vyjádřit do hlíny v okamžiku 

prožití, nebo alespoň soustředění na vztahující se emoci. Zejména chlapci byli zaujati možností 

dynamického využití hlíny (házení, zachycení energie úderu atd.) a vzniku konečných děl tak 

předcházelo mnoho experimentů s materiálem.  

 

Aktivita působila velmi abreakčně, došlo ke zklidnění a většímu uvolnění, což bylo přínosné 

pro následnou reflexi celého workshopu. U této větší reflexe, i u dílčích reflexí (vždy po 
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skončení aktivity), byly obě skupiny stejně aktivní, u skupiny z diagnostického ústavu ale byly 

komentáře většinou zaměřené na to, zda účastníky aktivita bavila a jak se jim dařila. U druhé 

skupiny spíše na jejich prožitek a interpretaci děl ať ve vztahu k sobě nebo i k výsledkům 

ostatních ze skupiny.  

 

Obr.6: Příklady gest a jejich následného zachycení v hlíně 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Zdroj: fotoarchiv autorky 

 

Rozdíl v práci i u výsledků tvorby byl u obou skupin kombinací faktorů motivace (dobrovolnost 

účasti), věku, pohlaví, prostředí pro tvorbu, vztahů ve skupině, znalosti lektora a vlivu 

diagnostikovaných obtíží.  

 

EXPRESIVNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY U DĚTÍ S PROBLÉMY V CHOVÁNÍ 

Z hlediska konkrétních cílů a kompetencí byla u dětí v průběhu workshopu rozvíjena empatie, 

komunikace a spolupráce. Byla rozšířena škála pocitů, které děti dokážou pojmenovat, vysvětlit 

a snad i identifikovat u sebe a u druhých. Téma emocí bylo zpracováno jiným způsobem než 

obvykle, vznikly tedy i zajímavé výstupy pro další práci s odborníky v zařízení (diagnostika, 

terapie). Děti z diagnostického ústavu byly aktivizovány i přes svou nedobrovolnou účast a po 

překonání prvotní nechuti se zapojovaly, tvořily stále lépe a našly v rámci kolektivu nová 

společná témata. U druhé skupiny došlo k introspekci a hlubšímu přemýšlení o vlastním 

prožívání v souvislosti s vybranými emocemi a jejich charakteristikami.  

 

U obou skupin byla nastolena situace, kdy bylo děti za co pochválit a dopřát jim tak prožití 

pocitu úspěchu. Tím více, když už při tvorbě poslední aktivity věděly, že jejich objekty budou 
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vystaveny v galerii v rámci standardní umělecké výstavy.6 Veškeré nevýtvarné nároky na děti 

(kromě několika základních pravidel týkajících se např. mobilních telefonů) byly poměrně 

nízké, čímž odpadlo běžné napomínání a kárání kvůli kázni (vzhledem k průběhu akce to ani 

nebylo třeba). Děti díky tomu získaly i zpětnou vazbu ohledně úspěšného zvládání bezmála 

celodenní sociální interakce, což rozhodně není standardní jev. Díky charakteru výsledných 

artefaktů (individuální, experimentální, konceptuální) každé dítě našlo něco, za co mohlo 

pochválit samo sebe i ostatní. Zpětná vazba probíhala i posléze, když děti další dny ukazovaly 

své výsledky ostatním osobám v zařízení.  

 

Účastníkům byly poté zaslány oficiální tištěné pozvánky, aby se přišly na své výsledky podívat 

a vzaly s sebou své kamarády či dospělé (pracovníky zařízení, rodinu). Výstava probíhala 

v Domě pánů z Kunštátu, který využívá jako výstavní prostor Dům umění města Brna. Jedná 

se tedy o prvotřídní profesionální prostor, čemuž odpovídala i celková adjustace a pojetí 

výstavy. Děti pak viděly, že skutečně vytvořily něco hodnotného, co připadá ostatním lidem 

zajímavé, a nedělaly práci jen tak pro nic za nic a mohly svůj výkon rozhodně považovat za 

zdařilý. 

 

Všechny tyto dílčí úspěchy by měly nejlepší efekt ve chvíli, kdy by je děti měly možnost 

prožívat dlouhodobě a plánovaně. Využití výtvarných technik v tomto konceptu by rozšířilo 

možnosti zařízení i jednotlivých edukátorů v individuální práci s dítětem, ať už v rovině 

diagnostické, terapeutické nebo jen abreakční/relaxační a volnočasové. Spojit práci 

s mezioborově pojatými klíčovými tématy, expresivními technikami, a aspirací na cíl, který je 

posléze dosažen, je účelný a ve výtvarné tvorbě naprosto reálný záměr. Nejvíce v tomto ohledu 

chybí kreativní a intermediální myšlení u edukátorů, kteří potenciál tvůrčí činnosti nevyužívají.  

Dále je problém motivovat samotné děti k výtvarné tvorbě, neboť jsou zvyklé na neustálé 

opakování povrchních témat bez zřejmého důvodu. Právě tato rezignace a častá nechuť 

k výtvarným aktivitám je z hlediska představeného typu práce asi největším rizikem a je tedy 

nutné nepodcenit motivaci celé skupiny.  

 

ZÁVĚR 

Představený workshop byl příkladem expresivního pojetí práce s klíčovými tématy pro cílovou 

skupinu dětí s problémy a poruchami chování. Hlavním záměrem bylo praktické a zážitkové 

předání informací a práce s nimi, spolu s intenzivním posilováním sebepojetí a sebehodnocení 

účastníků. Tento způsob práce je vhodný a efektivní i u jiných skupin a jedinců, napříč celou 

společností, bez ohledu na případné problémy v chování. A když nám výtvarná tvorba tento 

potenciál nabízí, byla by škoda jej řádně nevyužít.  

 

 

 

 

 

                                                             
6 Bližší informace k výstavě „Na tělo“ k dispozici na http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/158 

[online]. [cit. 2019-02-26]. 
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VYUŽITIE BIBLIODRÁMY PRI PRÁCI S AGRESIVITOU U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO 

VEKU 
 

USE OF BIBLIODRAMA IN WORK WITH AGGRESSIVENESS OF PRE-SCHOOL 

CHILDREN 

 

Zuzana Chanasová7 
  

 

ABSTRAKT 

Cieľom príspevku je popísať a predstaviť možnosti využitia bibliodrámy pri práci s agresivitou u 

dieťaťa. Zameriavame sa na dieťa predškolského veku, pričom primárne definujeme agresiu a 
agresivitu, kategorizujeme ju a popisujeme niektoré faktory súvisiace s predškolským vekom 

predovšetkým v materskej škole. Charakterizujeme v krátkosti bibliodrámu a popisujeme postup práce 

s ňou. V závere navrhujeme odporúčania do pedagogickej praxe, ako aj jej možnosti využitia pri práci 
s agresívnymi prejavmi u dieťaťa predškolského veku.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Agresia. Agresivita. Predškolský vek. Bibliodráma. Dieťa.  

 

 

ABSTRACT 
The aim of the paper is to describe and illustrate the possibilities of using the bibliodrama when working 

with aggression in a child. We focus on a child of pre-school age by simply defining aggression and 

aggressiveness, categorizing it and describing some factors related to pre-school age, especially in 
kindergarten. We briefly describe the bibliodrama and describe how to work with it. Finally, we propose 

recommendations for pedagogical practice as well as its possibilities to use it in working with aggressive 

manifestations in a pre-school child. 
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V predmetnom príspevku sa zameriavame na využitie bibliodrámy pri práci s agresivitou u detí 

predškolského veku. Bibliodráma pochádza z gréčtiny a môžeme povedať, že obsahuje prvky, 

ktoré sú na rozhraní dramatizačných, literárnych a katechetických metód. Samotný pojem sa 

skladá zo slov Biblos/biblon, čo znamená kniha, v našom ponímaním Sväté písmo a slovo 

dráma, čo súvisí s určitou činnosťou pred publikom. (Kľuska, Kostelanský, 2006). V 

bibliodráme sú dva dôležité prvky: Biblický príbeh, ktorý prostredníctvom biblických postáv 

ponúka svedectvo viery a konkrétny človek so svojimi skúsenosťami, momentálnym 

prežívaním v tzv. princípe − tu a teraz. (Andriessen, Derksen, 1991). 

 

AGRESIA A AGRESIVITA 

V období okolo piatich rokov dieťa ťažko rozoznáva medzi skutočnosťou a fantáziou. Pre 

pochopenie akéhokoľvek konania je veľmi dôležité dieťaťu uvádzať príklady prostredníctvom 

príbehov (Obert, 2009), čítať kvalitné rozprávky a veľa dieťa počúvať. (Svoboda, 2014) Deti 

sa dokážu veselo smiať bábkam, napríklad gašparkovi, alebo šašovi, ktorí vyjadrujú ich dobré, 

alebo zlé pocity. Humor detí sa začína prejavovať od raného veku pri hrách na skrývačku a 

podporuje hľadanie ich identity. Zaujímavosťou je, že ak by sme analyzovali rozprávky z dielne 

Walta Disneye, najväčší úspech majú tie, kde vystupujú žartovné a smiešne postavy. Ich 

smiešnosť má formu slabosti (Antier, 2011). Ideálne je, ak príbehy, ktoré deťom rozprávame 

obsahujú humorné prvky, ale zároveň spĺňajú kritíria mravného príbehu. Muchová (2016) 

uvádza niekoľko charakteristík dobrého príbehu (bližšie tabuľkové spracovanie, Tabuľka 1).  

 

TABUĽKA 1 

Dobrý príbeh ... 

nepoučuje moralisticky, ale súvisí s mravnosťou človeka 

neprináša mravné ponaučenie, ale etický model, ktorý sa pre človeka 

stáva inšpiráciou a vedie ho k iniciatíve a tvorivosti. 

vzbudzuje u človeka zmenu, zobúdza v ňom fantáziu, túžbu konať 

dobro. 

vzbudzuje u človeka túžbu uskutočniť neprebudené Božie zámery 

Zdroj: Muchová (2016) 

 

Práca s biblickými príbehmi formou bibliodrámy môže v danej oblasti byť inšpiráciou. Biblické 

príbehy, v ktorých často objavíme agresívne správanie jednotlivých postáv, sa tak 

prostredníctvom bibliodrámy môžu stať v určitom slova zmysle až terapeutickými pri práci s 

agresiou práve v tomto veku dieťaťa.  

 

V nás, ako v deťoch, tak aj v dospelých trvale pôsobí jeden základný motív, a to že chceme byť 

počutí, chceme sa prejaviť. Deti chcú byť dôležité, chcú zažívať, že ich vyjadrenia ale aj ony 

sami majú význam. Možno práve niekde v tejto potrebe sa objavuje otázka agresivity. 

Hergenham hovorí, že „agresivita vzniká, keď je frustrovaná túžba po dôležitosti.” 

(Hergenham, 2017, s. 60). Nesmieme zabúdať ani na rôzne premenné, či determinanty, ktoré 

agresívne správanie podnecujú.  

 

Nemecký autor Rosenbach uvádza niekoľko prvkov spôsobujúcich agresívne správanie:  

 nedostatok spánku a nesprávne stravovacie návyky, 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

42  /  255 

 

 podceňovanie detí v edukačnom procese, 

 absencia pozornosti zo strany rodičov, 

 výchova bez kladenia primeraných pravidiel a požiadaviek, 

 rôzne typy nesprávnej výchovy - nejednotná, prísna a pod. 

 krízy, konflikty v rodine a pod. (Jedličková, 2017)  

 

Niekedy príčinou agresívneho správania môže byť veľmi jednoduchá veci. Ako hovorí 

Prekopová (2012), často môže byť príčinou nahromadenej a neventilovanej agresie aj taká vec, 

ako je nedostatok možnosti na hru a ihrísk.  

 

Pri definovaní agresie, či agresívnych prejavov existuje viacero uhlov pohľadu. Jeden hovorí, 

že agresívne prejavy sa utváranú predovšetkým na základe inštinktívnej výbavy - v prvých 

rokoch života. Kým v minulosti sa skôr vychádzalo z Freudovej teórie, že príčiny agresie sú vo 

vnútorných silách, akými sú pudy, či inštinkty, dnes sa hovorí o tom, že tendencie k 

agresívnemu správaniu sa rozvíjajú predovšetkým vplyvom sociálnych faktorov (Jedličková, 

2017). Vychádzajúc z tejto teórie, môžme tvrdiť, že proces vytvárania agresívnych scenárov je 

ovplyvnený tým, ako konajú ľudia, v ktorých dieťa vidí svoj vzor, s ktorým sa identifikuje. 

(rodičia, TV a pod.). Mnoho psychológov tvrdí, že agresiu si osvojíme na základe skúsenosti. 

Zaujímavé je, ako píše Říčan (1998, s. 19), že „z dieťaťa sa stáva vysoko agresívny človek 

postupne a to tak, že si pamätá tie spôsoby svojho vlastného konania, ktoré vedú k úspechu.” 

Napr. ak udrie brata, ktorý mu nechce dať cukrík a cukríka sa zmocní − pochutí si na cukríku a 

uloží si daný spôsob konania do pamäti. Poznáme rôzne druhy kategorizácie agresie. Podľa 

charakteru objektu agresie poznáme autoagresiu, heteroagresiu alebo podľa spôsobu realizácie, 

kde hovoríme o fyzickej, verbálnej, sociálnej (navonok neprejavenej agresii, tzv. skrytej 

agresie, ktorú popisuje Kováčová, 2014).  

Ďalšie kategorizácie agresie sa týkajú medziľudských vzťahov, motivácie, uskutočnenia 

zámeru, klinického hľadiska, či z hľadiska poštu subjektov (Jedličková, 2017). Často sú 

jednotlivé typy  agresie navzájom prepojené, resp. na seba nadväzujú. Napríklad „verbálna 

agresivita je takmer vždy predchodcom fyzickým bitkám” (Hergenhan, 2017, s. 47). 

 

V predmetnom projekte sa zameriavame na identifikáciu a analýzu latentne agresívneho 

konania detí predškolského veku. Ako Kováčová (2018, s. 112) píše, „latentne agresívne 

správanie možno predstaviť ako zámerný a opakovaný úmysel nepriamo ublížiť druhému 

človeku, či už fyzicky alebo psychicky. Pri tomto konaní ide o navonok skryté ubližovanie, 

ktorého dôsledky sú postrehnuteľné až v psychickom prežívaní a správaní dieťaťa.” Dôležité je 

podľa maďarského psychológa si uvedomiť, že nie každá agresivita má vyslovene negatívny 

charakter, pretože prostredníctvom týchto prejavov sa dieťa učí svoju agresivitu vyjadriť. 

„Úlohou výchovy nie je tlmiť všetky formy agresivity, ale preorientovať tieto prejavy z 

antisociálneho smeru a prosociálny smer”(Ranschburg, 1982, s. 96). 

 

TYPY AGRESÍVNEHO KONANIA V MATERSKEJ ŠKOLE 

V našom výskume sa zameriavame na predškolský vek, a práve počas neho sa v súvislosti s 

agresiou objavujú určité faktory súvisiace s materskou školou, kde dieťa v danom veku trávi 

prevažne značnú časť svojho času. Edwige Antier hovorí, že často už pri hromadnom nástupe 
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detí ráno do materskej školy, kde rodičia odovzdávajú svojej deti, sa vytvára napätie a učiteľky 

si musia s agresivitou poradiť samé (Antier, 2011). 

 

Svoboda (2014) sa zamýšľa nad tým, že existencia materskej školy je určitou prírodnou 

anomáliou, pretože v minulosti bolo veľmi málo pravdepodobné, aby sa spolu stretalo dvadsať 

detí rovnakého veku v jednom priestore. To podľa neho spôsobuje aj anomálne správanie. 

Spolupráca detí je podľa neho vo veľmi významnej miere výsledkom práce učiteľky a preto sa 

často stáva, že dieťa, ktoré sa doma bežne nejaví ako agresívne, dokáže takéto správanie v 

materskej škole prejavovať (Svoboda, 2014). Samozrejme, materská škola má veľmi veľa 

predností a dieťa sa postupne po nutnej adaptácii dokáže prispôsobiť a postupne v materskej 

škole objavuje priestor pre objavy a tvorivosť (Vargová, 2018). 

 

Nie každé dieťa máva rovnaké prejavy. Niekedy to môže súvisieť aj s tým, či ide o chlapca, 

alebo dievča, niekedy o schopnosť vyjadrovať sa. Deti, ktoré sa nevedia veľmi slovne 

vyjadrovať  majú potrebu sa vyjadrovať päsťami a nohami. Tie, ktoré majú náskok v slovnom 

prejave sú všeobecne menej agresívne. Ak majú matky tendenciu o tom veľa rozprávať rôzne 

moralizujúce predslovy, deti na to reagujú zvýšenou agresivitou.  

 

Je dôležité, aby sme deťom dokázali pútavo rozprávať príbehy, pretože ich počúvaním si deti 

rozširujú slovnú zásobu a učia sa myslieť (Antier, 2011), čo vplýva aj na prejavy ich agresivity. 

Vyplývajúc aj z výskumu V. Dieškovej z roku 1980 v období predškolského veku sa u chlapcov 

prejavuje častejšie fyzická agresivita. U dievčat viac verbálna a nepriama agresia. Kým u 

chlapcov bol pomer fyzickej a verbálnej agresie 88,6 %a 4,8 % u dievčat to bol pomer 83,8 % 

fyzickej a 7,6 %verbálnej (Diešková, 1980). Dievčatá používajú svoju agresivitu skryte, tak aby 

ich nikto nevidel. Potvrdili to zistenia výskumu Peplera a Craiga (1995), ktorí odhalili takéto 

agresívne správanie dievčat pomocou diaľkového audiovizuálneho záznamu, kde sa ukázalo, 

že útok dievčat, ktorý sa vyskytol rovnako často u chlapcov v rozhovoroch však dievčatá 

popierali (Lovaš, 2010).  

Nebýva to však pri každom type agresie pravidlo. Z prieskumných zistení, ktoré uvádza 

Kováčová (2018, s. 116) sprostredkované agresívne konanie „je v materských školách 

špecifické tým, že v skupine sa objavuje len jedna obeť (dieťa bez ohľadu na pohlavie, 

vierovyznanie, rasu, či zdravotný stav), ktorá je skupinou postupne izolovaná z bežných 

denných činností.” 

 

BIBLIODRÁMA AKO ŠPECIFICKÁ STRATÉGIA 

Bibliodráma je holisticky interaktívny spôsob čítania Svätého písma prostredníctvom 

dramatického znázornenia, predstavenia (Kľuska, Hubová, 2014). Veľmi dôležitá je práve fáza 

dramatizácie, pretože práve tu sa vytvára priestor na identifikáciu dieťaťa, s biblickou postavou, 

ktorú znázorňuje. Práca s biblickými príbehmi vedie k rozvoju spirituality, čo vplýva aj na 

menšiu mieru agresie u dieťaťa. V danom procese sa vytvára určité napätie, medzi tým, čo sa 

odohralo v minulosti a tým, čím účastník bibliodrámy - dané dieťa žije v súčasnosti.  Existujú 

tri spôsoby ako realizovať bibliodrámu:  

 Katechéta je rozprávačom, tzn. rozpráva vlastnými slovami biblický text a súčasne s tým, 

ako to robí, deti neverbálne znázorňujú to, čo on hovorí. 
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 Deti sa naučia určitú kratšiu časť biblického príbehu naspamäť a dramatizujú text. 

 Pri treťom spôsobe sa deti naučia celý text biblickej udalosti naspamäť a dramatizujú ho. 

Tento spôsob vyžaduje od detí dobre komunikačné, ale aj dramatizačné schopnosti. (Kľuska, 

Kostelanský, 2006). 

 

Veľmi dôležitá je tu situačnosť textu, spätosť textu so situáciou, v ktorej sa text realizuje. 

(Kaščáková, 2013). Kým u detí mladšieho školského veku téma rozhovoru vzniká prevažne na 

základe podnetov zo situácie, u detí staršieho veku tento fenomén postupne zaniká (Liptáková, 

2011). Pri bibliodráme je zaujímavé pracovať práve s biblickými príbehmi, kde sa určitá miera 

agresie odohráva. Napríklad v príbehu O milosrdnom samaritánovi sa odohrá bitka a samaritána 

zbojníci olúpia. On ostáva ležať na zemi a potrebuje pomoc. Diskusia sa presúva k bodu, čo 

môže takáto fyzické napadnutie spôsobiť a čo je potrebné po nej urobiť. Už pri výbere 

protagonistov zbojníkov v danom príbehu je dôležité zohľadniť výber detí, s ktorými ohľadom 

agresívneho správania potrebujeme pracovať.  

 

Dôležité pri bibliodráme je napomáhať poznaniu viery, liturgická formácia, morálna formácia 

a učenie modlitbe (Všeobecné direktórium pre katechizáciu, 1999, čl. 86), preto nesmieme pri 

zameraní na osobnostný rozvoj dieťaťa zabúdať na moment objavenia vlastného miesta v 

dejinách spásy, resp. hľadanie určitej paraboly, svojho životného príbehu v biblických 

príbehoch.   

 

POSTUP PRÁCE S BIBLIODRÁMOU 

Pri samotnej realizácii bibliodrámy existuje viacero krokov, ktoré je vhodné dodržať, aby bol 

splnený cieľ zaradenia tejto metódy. Postup môže byť nasledovaný. 

 Čítanie dopredu zvoleného textu zo Svätého písma, resp. jeho prerozprávanie 

Text by mal byť pre deti − účastníkov bibliodrámy známym. Je dobré, ak ho učiteľ prečíta, 

prípadne použije jeho verziu z detských biblií a potom sa prostredníctvom dobre 

pripravených otázok pýta detí na jeho jednotlivé časti. Vhodné sú otázky týkajúce sa deja, 

prostredia, postáv a pod. Až keď má učiteľ − katechéta pocit, že žiaci daný príbeh poznajú, 

môže prejsť k ďalšiemu kroku. 

 Spoločná reflexia o prečítanom texte  

V tejto časti je potrebné brať do úvahy určitú skúsenosť detí. „Ide o to, aby rola, ktorú budú 

účastníci hrať bola vyplnená ich vlastnou osobou” (Kľuska, Kostelanský, 2006, s. 217).  

Vhodné sú otázky zamerané na predstavu žiakov o postavách, ktoré idú znázorňovať, o 

konaní, ktoré budú v priebehu bibliodrámy zobrazovať a pod. Je možné tieto otázky 

realizovať s pomocou obrázkov v knihe, alebo obrazov, ktoré znázorňujú danú biblickú 

udalosť.   

 Stvárnenie danej udalosti 

Tretia časť je samotné stvárnenie biblickej udalosti podľa zvoleného textu. Ako bolo 

spomenuté, učiteľ môže byť v pozícii tzv. rozprávača, ktorý text číta a žiaci ho znázorňujú, 

alebo žiaci majú svoje jednoduché repliky a ostatné dotvárajú pohybom, prostredníctvom 

rekvizít a pod. V tejto fáze učiteľ môže zachytiť zaujímavé informácie o deťoch. Napríklad 

smutné dieťa znázorňuje niektorú postavu a v ďalších fázach - pri reflexii a konklúzii sa na 
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to môže v diskusii zamerať. Agresívne dieťa znázorňuje obeť agresívneho prejavu - najprv. 

samaritána, ktorému bolo ublížené a pod. 

 Reflexia, resp. evalvácia  

Je dobré, ak sa v tejto časti učiteľ zameria na to, ako sa deti v tej, ktorej postave cítili, čo im 

bolo nepríjemné, či sa vedeli s postavou identifikovať, ako sa asi cítili ostatné postavy a pod. 

Pri práci s agresívnym správaním u detí predškolského veku je táto časť najdôležitejšia a je 

potrebné jej venovať dostatok času.  

 Konklúzia 

V poslednej fáze je potrebné celý priebeh práce uzavrieť, zhrnúť, poukázať na najdôležitejšie 

myšlienky, dôsledky konania, posolstvo a pod. (Kľuska, Kostelanský, 2017). Ideálne je, ak 

na záver katechéta − učiteľ zaradí modlitbu, ktorá je ukončením práce s biblickým textom, 

ako aj určitým terapeutickým uzavretím problému.  

 

ODPORÚČANIA  

Uvádzame niekoľko odporúčaní pri práci s bibliodrámou: 

 Biblický text 

Je potrebné pripraviť deti na daný biblický text Biblickému textu by mali rozumieť všetci 

prítomní, aby ho dokázali stvárniť, zároveň by mali poznať charaktery biblických postáv, 

aby vedeli, ako ich zdramatizovať a pod. Mali by rozumiet správaniu postáv a rozlíšiť, ktorá 

z postáv preukazuje známky agresívneho správania.  

 Rekvizity 

V bibliodráme sú dôležité rekvizity. Používané rekvizity nemusia byť zložité, ale u žiakov 

lepšie vykresľujú postavu, ktorú znázorňujú (napr. kožušinu pri znázornení Jána Krstiteľa, 

košík pri príbehu o Mojžišovi a pod.). Je vhodné, ak použijeme rôzne pomôcky, ktoré 

zmiernia agresivitu, napr. papiere, ktoré bude možné rozhádzať, potrhať a pod. 

 Priestor 

Je potrebné si dopredu premyslieť priestor, kde sa bibliodráma bude realizovať. Ideálne je, 

ak učiteľ dokáže vytvoriť určitý divadelný priestor, tzn. priestor kde sa bibliodráma realizuje 

a ten sa oddelí od priestoru pre divákov a pod. Je možné použiť aj veľký kus látky, ktorý sa 

provizórne pred realizovaním bibliodrámy natiahne a pôsobí ako divadelná opona.  Ten 

môže byť dobrou pomôckou na to, keď nejaké rekvizity deti na zem budú hádzať, resp. 

roztrhajú.  

 Výber postáv 

Je potrebné vhodne zvoliť jednotlivých protagonistov bibliodrámy, aby sme dokázali 

pracovať s agresívnym správaním a vedeli ho postupne eliminovať. Dieťa, ktoré má problém 

s agresívnym správaním je vhodné zaradiť ako protagonistu bibliodrámy a v reflexii ho 

vyzvať na evalváciu.  

 

ZÁVER 

Na záver by sme prácu s bibliodrámou pri práci s agresívnym správaním mohli zhrnúť do dvoch 

bodov. Prvý, že ak sa v pedagogickej praxi používajú vhodné biblické príbehy, dokážu mať 

významnú, často až terapeutickú silu, a druhý nevyhnutným bodom je vhodne zvolená stratégia 

s dôrazom na elimináciu agresívnych prejavov konkrétneho jednotlivca, či skupiny.    
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DRAMATOTOTERAPIA 

Dramatoterapia je podľa Jennings (1987) chápaná ako skupinový proces, ktorý skúma vzťahy 

medzi členmi skupiny prostredníctvom metafory na rozličných úrovniach. Podľa Pitruzzellu 

(2004) ide o formu dramatického umenia, ktorá sa sústreďuje na posilnenie zdravia a duševnej 

pohody. V riadenej explorácii na vytvorenom javisku poskytuje ľuďom príležitosti preskúmať 

rozličné spôsoby bytia vo svete a s ostatnými ľuďmi. Prvky, ktoré tvoria bezpečnú, dramatickú 

realitu sú hra, naratív a rola (Graniger, 1997 podľa Pitruzzellu, 2004). Podobne aj Landy (1994, 

2008) hovoril o role a príbehu ako hlavných komponentoch dramatoterapeutickej práce.  

 

Dramatoterapia predstavuje prístup zameraný na podporu duševného a psychosomatického 

zdravia a pohody prostriedkami dramatického umenia a konania (Lištiaková, Valenta, 2015).  

 

V rámci vývoja dramatoterapie vznikli viaceré dramatoterapeutické školy s vlastným 

prístupom. Johnson et al. (2009) uviedli, že spojenie medzi dramatoterapeutickými prístupmi 

spočíva v dôvere v terapeutický potenciál drámy a divadla, napriek odlišnostiam v teórii 

a v metódach, ktoré jednotlivé dramatoterapeutické prístupy používajú. Jones (2007) 

identifikoval spoločné princípy dramatoterapie a nazýva ich kľúčovými procesmi. Patria medzi 

ne stelesnenie alebo dramatizácia tela, projekcia, empatia a odstup, rolová hra a personifikácia, 

prepojenie drámy a každodenného života a jeho transformácia. 

 

V nasledujúcom príspevku budú stručne predstavené viaceré dramatoterapeutické prístupy: 

psychodráma, vývinové premeny, rolová teória a neurovývinová dráma z hľadiska ich 

teórie, metód a zrealizovaného výskumu, analyzované prostredníctvom kľúčových procesov. 

 

PSYCHODRÁMA 

Morenova psychodráma predstavuje základný kameň dramatoterapie v zmysle uplatnenie 

dramatických prostriedkov v psychoterapii. Psychodráma ovplyvnila nielen vývoj 

dramatoterapeutických smerov, ale aj iných psychoterapeutických škôl a prístupov. Metódy 

ako výmena rol sa používajú v poradenstve i koučingu. Psychodráma sa považuje za jeden 

z prístupov v dramatoterapii (Johnson, Emunah, 2009), metódu dramatoerapie (Majzlanová, 

2004), alebo samostatný psychoterapeutický prístup príbuzný dramatoterapii (Valenta, 2006). 

V psychodráme sa prostredníctvom bdelej pozornosti publika (účastníkov skupinového 

stretnutia) vytvára bezpečný priestor na javisku. Protagonista prehráva situácie z reálneho 

života a vyberá si pomocných hercov, ktorí znázorňujú ďalšie osoby. V psychodráme sa rúcajú 

hranice času a priestoru, čo umožňuje rekonštrukciu minulosti a súčasnosti iným spôsobom. 

Psychodráma využíva techniky ako Výmena rol alebo Dvojník, ktoré prispievajú 

k porozumeniu a empatii. Podľa výskumu Cruz et al. (2018) sa v psychodráme používa týchto 

11 kľúčových techník: monológ, dvojník, výmena rol, vsunutie odporu, sochy, sociálny atóm, 

sprostredkujúce predmety, hry, sociometria a nácvik rol. Terapeut si zachováva rolu režiséra, 

je plne prítomný a podporuje klientov vnútorný proces cez výber prostriedkov psychodrámy, 

ktoré posúvajú dej a prežívanie (Garcia, Buchanan, 2009).  

 

V psychodráme sa človek učí prebudiť svoju kreativitu a naštartovať spontánne (nie 

impulzívne) konanie. Psychodráma nie je len o nácviku rol. Moreno popísal ciele psychodrámy 
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v troch rovinách: katarzia, vhľad a transpersonálne spirituálne prepojenie. Rozlišoval pri tom 

medzi tzv. katarziou abreakcie a katarziou integrácie (ibidem). Môžeme teda hovoriť 

o zmenách na behaviorálnej, emocionálnej, kognitívnej a sociálno-spirituálnej úrovni 

(Lištiaková, 2015). Katarzia abreakcie znamená úplné vyventilovanie emócií, zaplavenie 

emóciami a možnosť nechať ich plynúť a odísť. Ku katarzii abreakcie môže dôjsť počas 

emocionálne nabitej scény, ktorú protagonista prehráva na scéne. Aj diváci môžu v rôznych 

momentoch zažiť emocionálnu katarziu, keď sledujú dej, ktorý sa priamo alebo metaforicky 

spája s podobnými skúsenosťami z ich vlastného života. Emocionálne uvoľnenie umožňuje 

ďalej katarziu integrácie, ku ktorej nemusí dôjsť počas terapeutického stretnutia. 

V psychodráme sa racionálna reflexia nerealizuje hneď po stretnutí, pretože proces pochopenia 

ešte neprebehol. Katarzia integrácie znamená hlbšie emocionálne a racionálne porozumenie, ku 

ktorému človek postupne dospieva v bežnom živote, ako sa skúsenosť z terapeutického 

prehrávania integruje s každodennou realitou.  

 

UKÁŽKA A ANALÝZA VYBRANEJ TECHNIKY PSYCHODRÁMY 

Dvojník – protagonista prehráva situáciu z reálneho života, pričom osoby sú zastúpené 

pomocnými hercami, ktorí dostali inštrukcie o prežívaní a správaní osoby, ktorú hrajú a sú 

označené vybraným symbolom, napríklad farebnými šatkami, ktoré reprezentujú ich vlastnosti 

(kľúčový proces dramatickej projekcie). Keď sa zdá, že protagonista je zaseknutý v určitých 

slovách alebo nejakom vnímaní situácie, prípadne stráca slová, terapeut situáciu rozpozná 

a slúži ako dvojník. Keď rozpozná, že protagonista možno úplne nevyjadruje to, čo si myslí 

alebo cíti, pristúpi k nemu, dotkne sa jeho ramena a hovorí z pozície dvojníka v prvej osobe. 

Protagonista sa následne rozhodne, či „nápovedu“ zopakuje, alebo pozmení. V každom prípade 

hlas dvojníka slúži na uvedomenie si a priznanie vlastného vnútorného hlasu. 

 

V psychodráme sa prehráva realistický príbeh (kľúčový proces prepojenia drámy a reálneho 

života prostredníctvom rolovej hry a personifikácie), ale umožňujú sa imaginatívne riešenia, 

posun v čase do minulosti alebo budúcnosti. Terapeut funguje ako režisér procesu, ktorý 

umožňuje presun medzi scénami a scenármi a zároveň stojí pri klientovi a sprevádza ho. Proces 

sa odohráva pred publikom, ktoré slúži ako svedok. 

 

ROLOVÁ TEÓRIA 

Podobný princíp prepojenia medzi telom a mysľou ako terapeutického faktoru nachádzame 

naprieč všetkými dramatoterapeutickými prístupmi. Landy (1994, 2009), autor rolovej teórie a 

metódy hovoril o estetickej distancii (estetickom odstupe) ako nástroji v dramatoterapii, ktorý 

prostredníctvom približovania a odďaľovania techniky k telu a od tela slúži k pochopeniu. 

Stelesnenie v technikách ako hranie rol umožňuje znížiť estetickú distanciu – technika je 

realizovaná cez telo, bez odstupu.  

 

Človek priamo cez fyzické pocity preciťuje emócie prehrávanej roly a zvyšuje tak svoje 

empatické emocionálne porozumenie. Akoby bol skutočne „v koži“ niekoho iného. Naopak, ak 

človek potrebuje získať nadhľad, zorientovať sa v emocionálne nabitých situáciách, 

dramatoterapeut navrhne využitie techník, ktoré sú vzdialené od tela, nerealizujú sa hraním 

roly, ale cez sprostredkované objekty, napríklad prostredníctvom bábky alebo figúrok v piesku. 
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Tieto techniky pracujú s princípom projekcie a vďaka väčšej estetickej distancii pomáhajú 

človeku porozumieť komplikovaným vzťahom, či situáciám. 

 

Rolová teória a metóda je postavená na chápaní osobnosti človeka ako komplexu rôznych rol 

(Landy, 1994, 2009). Fungovanie vo svete je teda prehrávanie rozličných rol, ako to Goffman 

(1990) popísal v postmodernej sociologickej teórii. Rolová teória predpokladá, že jedno self 

ako také neexistuje, ale identita človeka sa buduje cez rozličné formy bytia – jednotlivé roly. 

Každá rola má svoju protirolu, ktorá nie je jej protikladom, ale dopĺňa ju ako druhá strana 

mince, podobne ako v Jungov archetyp Tieňa. Cieľom terapie je teda, aby človek dokázal 

akceptovať všetky roly ako cenné súčasti svojej osobnosti. V mnohých prípadoch je potrebné 

ľuďom pomôcť rozšíriť svoj rolový repertoár a schopnosť efektívne hrať roly primerane svojim 

túžbam a sociálnym situáciám, čo pomáha pri zvládaní záťažových situácií a zmenách.  

 

UKÁŽKA A ANALÝZA VYBRANEJ TECHNIKY ROLOVEJ TEÓRIE A METÓDY 

Terapeut zvolí prácu prostredníctvom príbehu, ktorý zahŕňať štyri komponenty tzv. Cesty 

hrdinu. Vyzve klienta, aby porozprával jednoduchý príbeh, ktorý bude obsahovať hrdinu, cieľ, 

kam sa chce hrdina dostať, prekážky na ceste a sprievodcu, ktorý hrdinovi pomáha dostať sa do 

cieľa. Aj keď sa klient snaží vymyslieť fiktívny príbeh (princíp projekcie), automaticky 

premýšľa o situáciách, ktoré sa dejú v jeho živote (prepojenie drámy a každodenného života). 

Hrdina a cieľ ako aj sprievodca a prekážka predstavujú roly a protiroly. Pri prehrávaní príbehu 

(princíp rolovej hry a personifikácie) často dochádza k situáciám a uvedomeniu, že prekážka sa 

stáva nápmocnou, čo naznačuje, že rola a protirola sú „dve strany tej istej mince“. Klient si 

uvedomí ich význam a začne prekážky akceptovať – nesnaží sa ich zničiť, alebo sa ich zbaviť 

(empatia prostredníctvom stelesnenia). 

 

V rolovej metóde sa perhráva fantazijný príbeh, ktorý sa v mysli klienta spája s realitou. 

Terapeut pôsobí ako sprievodca procesom, ktorý dopĺňa a posúva hru, reflektuje a navrhuje 

spôsob prehrávania podľa pozorovanej potreby zníženia alebo zvýšenia distancie. 

 

VÝVINOVÉ PREMENY 

Vývinové premeny (angl. developmental transformations – DvT) predstavujú 

dramatoterapeutický prístup, ktorý vytvoril Johnson (1982, 2009). Využívajú stelesnenú hru 

ako prostriedok kontaktu s myšlienkami a pocitmi. Aktivácia tela vo voľnej hre s terapeutom 

ako spoluhráčom, pôsobí ako zdroj terapeutickej zmeny, pretože poskytuje príležitosť prekonať 

stereotypné správanie a odpovede, ktoré by človek produkoval pri verbálne vedenej terapii 

(Johnson et al., 2003). Dramatoterapeut vstupuje s klientom do hrovej interakcie  

 

prostredníctvom rituálu vytvorenia imaginatívneho priestoru, v ktorom sa dodržuje pravidlo 

neubližovať, ale v ktorom je inak všetko dovolené a stáva sa súčasťou hry. Johnson rozlišuje 

štyri úrovne hry: hra na povrchu, hra persony, intímna hra a hlboká hra. Cieľom terapie je 

postupne sa dostať z povrchovej úrovne hry hlbšie, k ľudskej podstate, túžbam a potrebám. 

Terapeut tento proces naviguje cez stelesnenú hru a tzv. stretnutia (z angl. encounters) – 

okamihy spojenia hráčov v hre. V spoločnej hre neustále dochádza k premenám. 

Dramatoterapeut sa zameriava na objavujúce sa prvky, zvýrazňuje ich, pomáha ich rozvíjať 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

51  /  255 

 

a interpretovať, reflektuje ich pre spoluhráča v hre prostredníctvom zrkadlenia alebo 

provokácie. Terapeut je klientovi k dispozícii ako objekt a nástroj hry a umožňuje interakciu.  

 

V hre sa používa pohyb a zvuk. Interakcie sa môžu rozvinúť aj do konania v príbehu. Hráči sa 

neustále pohybujú na hranici fantázie a reality, voľne medzi nimi „prepínajú“, čo Johnson 

nazýva diskrepantnou komunikáciou (Johnson, 2009). Podobne ako v rolovej teórii, aj vo 

vývinových premenách sa pracuje s rolou ako s kľúčovým konceptom. Rola vyvstáva 

z dynamického plynutia objavujúcich sa obrazov, myšlienok a pocitov (Johnson et al., 2003). 

Prostredníctvom vývinových premien je možné dosiahnuť prepojenie medzi viacerými 

existujúcimi rolami človeka a odpútať sa od dysfunkčných, nerozvinutých alebo zraňujúcich 

rol.  

 

UKÁŽKA A ANALÝZA VYBRANEJ TECHNIKY VÝVINOVÝCH PREMIEN 

Terapeut a klient hrovým imaginatívnym rituálom prekročenia cez magickú oponu vstúpili do 

hrového priestoru.  

 

Klient sa pohybuje v priestore a terapeut zrkadlí jeho pohyby, zvýrazňuje a ozvučuje ich 

vlastným hlasom. Klienta začne hra zaujímať a skúša, čo ešte terapeut po ňom zopakuje, 

prípadne, čo všetko je povolené – smiešne pohyby, obscénnosti, krik alebo smiech (kľúčový 

proces hry a stelesnenia).  

 

Terapeut sa zapája do hry. Ak sa hra neposúva, terapeut vsunie do hry odpor, provokuje, robí 

naschvál „zle“, bráni klientovi v pohybe, a pod.. Hra sa môže realizovať neverbálne, alebo aj 

s imaginatívnym verbalizovaným obsahom. Vedie k emocionálnemu uvoľneniu, odviazaniu 

mysle a racionálnej kontroly. 

 

Terapeut pôsobí ako spoluhráč a nástroj hry, v ktorej sa fluidne vynárajú nové roly a príbehy. 

Niekedy hru vedie a niekedy nasleduje klienta.  

Hra prebieha nelineárne a môže sa kedykoľvek zmeniť. Nemá určený scenár ani priebeh, 

ohraničuje ju len vytvorený hrový priestor. 

 

NEUROVÝVINOVÁ DRÁMA 

V Európe mala okrem iných na rozvoj dramatoterapie veľký vplyv Jennings, ktorá predstavila 

vývinovo orientovaný model dramatoterapie Stelesnenie – Projekcia – Rola (z angl. 

Embodiment – Projection – Role alebo EPR, Jennings, 1998). Neskôr tento koncept rozvinula 

a hovorila o neurovývinovej hre a dráme (Jennings, 2011). Popisuje vývin dieťaťa a jeho 

progres v dramatickej hre. Tento koncept sa viaže na teórie Piageta, Winnicotta a iné vývinové 

teórie. Vývinovo-orientovanú dramatoterapiu naviazanú na Eriksonovu teóriu prezentuje 

v našom kontexte Kováčová (2011).  

 

Medzi prostriedky konceptu EPR patrí rituál, dramatizácia tela, dramatická a rolová hra, 

v ktorých si dieťa rozvíja flexibilitu, sociálne zručnosti a učí sa prekonávať riziká, čím sa 

podporuje jeho reziliencia.  
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 V prvej fáze stelesnenia sa pracuje s pohybom hrubej a jemnej motoriky, zvukom, 

pohybom a senzorickými skúsenosťami.  

 V druhej fáze projekcie sa zapája hra s prírodnými materiálmi, obrázkami, hračkami 

a predmetmi.  

 V tretej fáze sa používajú techniky rolovej hry ako hranie postáv s rôznymi emóciami, 

interakcia postáv, prehrávanie príbehov a scenárov.  

Podľa Jennigsovej modelu môže človek nadobudnúť nový spôsob fungovania tým, že hrá určitú 

rolu. Prostredníctvom rolovej hry sa postupne stáva novým človekom. Podobne ako iné 

dramatoterapeutické školy aj Jennings (1998) hovorila o približovaní sa k skutočnosti práve 

prostredníctvom vytvárania odstupu v hre.  

 

UKÁŽKA A ANALÝZA VYBRANEJ TECHNIKY NEUROVÝVINOVEJ DRÁMY 

Terapeut a klient ležia na zemi. Terapeut sa pohybuje po bruchu a načiahne sa za dekou, ktorú 

posunie klientovi. Klient sa zabalí do klbka a terapeut ho obalí do deky, jemne ho hojdá (fáza 

stelesnenej hry so silnými senzorickými zážitkami). Do zorného poľa klienta umiestni niekoľko 

predmetov. Sedí na zemi pri klientovi. Vyberie jeden z predmetov a predstaví ho ako 

postavičku v hre – kto to je a čo chce. Vyzve klienta, aby si tiež vybral jeden z predmetov. 

Iniciuje interakciu medzi predmetmi (fáza projekcie). Potom sa postaví a pohybuje sa celým 

telom tak, akoby sa stal danou postavou (fáza rolovej hry).  

 

Terapeut prevádza klienta procesom všetkých troch štádií hry, pričom podľa uváženia 

individuálnej potreby zotrváva primeraný čas v jednotlivých štádiách. Vo fáze stlesnenia je 

dôležitý pocit bezpečia a skúsenosť so sebou, s vlastným telom. Vo fáze projekcie sa zvyšuje 

distancia a nadobúda vhľad. Vo fáze rolovej hry sa pozornosť sústredí na skúsenosť s konaním, 

transfer do reality a nácvik konania roly. Klient prechádza štádiami senzorického, kognitívneho 

a konatívneho/behaviorálneho procesu. Terapeut udržiava bezpečný priestor a pomáha 

klientovi dostať sa do ďalšej fázy dramatickej hry. 

 

ZÁVER 

Každý z predstavených dramatoterapeutických prístupov používa metódy, ktoré vychádzajú 

z drámy, dramatického umenia a divadla a ich liečivého pôsobenia. Terapeutický potenciál 

dramatických techník je znásobený interakciou s terapeutom, ktorý rozumie účinkom týchto 

techník a ponúka primerané príležitosti na preskúmanie problematických oblastí a ich zmenu.  

 

Dramatoterapeuti sa odlišujú v spôsobe práce v závislosti od myšlienkovej „školy“, teoretickej 

platformy, dramatoterapeutického prístupu, v ktorom absolvovali tréning a v ktorom ďalej 

rozvíjajú svoju klinickú prax. Vďaka teoretickým východiskám konkrétneho prístupu môžu 

interpretovať prácu s klientom z iného uhla pohľadu a prípadne voliť rozličné kroky v terapii, 

ako je napríklad rozhodnutie reflektovať alebo nereflektovať na konci terapeutického stretnutia. 

Pri celkovom zhodnotení však všetky dramatoterapeutické prístupy nasledujú spoločné 

kľúčové princípy.   
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MOŽNOSTI KOMUNIKACE S OSOBAMI S NEUROKOGNITIVNÍ PORUCHOU V RÁMCI 

INDIKACE DRAMATERAPEUTICKÉ INTERVENCE 
 

Oldřich Müller10 
  

 

ABSTRAKT 
Autor příspěvku popisuje základní parametry výzkumných aktivit, které jsou v současné době 

realizovány za účelem podpory komunikace osob seniorského věku s neurokognitivní poruchou. Tyto 

aktivity jsou realizovány v rámci projektů specifického vysokoškolského výzkumu řešených na 

Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením profesora Milana Valenty (v letech 
2013 – 2018). Hlavními řešenými oblastmi jsou: nastavení komunikačního schématu cílové skupiny 

(zjištění specifických deficitů a jejich dopad na interakce) a současně nastavení takového modelu 

dramaterapeutické intervence, který respektuje osvědčené a funkční nefarmakologické přístupy a je 
kompatibilní s daným komunikačním schématem.    

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  
Osoba seniorského věku. Komunikační schéma. Narušená komunikace.  Dramaterapeutická intervence. 

Kognitivní poruchy. Neurokognitivní poruchy.  

 

 

ABSTRACT 

The author of the contribution describes the basic parameters of the research activities that are 

currently being implemented to support the communication of seniors with neurocognitive disorder.  
These activities are carried out in research projects at universities, namely at the Faculty of Education 

of Palacky University in Olomouc. The projects are led by prof. Milan Valenta (2013-2018). The main 

areas addressed are: setting the target group's communication scheme (detection of specific deficits and 

their impact on interactions) and the setting of such a model of dramatherapeutic intervention that 
respects the proven and functional non-pharmacological approaches and is compatible with the given 

communication scheme. 

 

KEYWORDS: 

Senior citizen. Communication scheme. Disturbed communication. Dramatherapeutic intervention. 

Cognitive disorders. Neurocognitive disorders.  

  

                                                             
10 Univerzita Palackého v Olomouci; e-mailová adresa: omuller@centrum.cz  
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Osoby s neurokognitivní poruchou jsou specifickou diagnostickou skupinou vyskytující se 

především v seniorské věkové kategorii. Tato skupina je však typickým nositelem problémů 

souvisejících se současným trendem stárnutí populace. Těchto problémů je celá řada, nicméně 

častá je nedostatečná připravenost sociálně zdravotní péče na zjevný fenomén nárůstu počtu 

takto postižených lidí – což je doslova jakousi časovanou bombou. 

Kvalita života osob seniorského věku s kognitivní poruchou bývá do značné míry snížena či 

narušena a vyžaduje komplikovaná podpůrná opatření, etablovaná hlavně v sociální oblasti 

systému ucelené rehabilitace. Mezi tato opatření spadají různé organizační zásahy i různé 

intervenční postupy, zaměřené na zachování základních psychosociálních schopností daného 

člověka (řadí se k nefarmakologickým přístupům psychologické a zčásti psychoterapeutické 

povahy).     

 

Aby mohly být tyto prostředky s patřičným efektem užívány, musí být primárně splněna jedna 

ze základních podmínek všech podpůrných postupů - je třeba zajistit autentickou komunikaci 

mezi klientem a příslušným pečovatelem či jiným zástupcem pomáhajících profesí. Vzhledem 

k tomu, že komunikace je obecně základní podmínkou naplňování všech psychosociálních 

potřeb nejrůznějších diagnostických skupin klientů, ale s pravděpodobností se u nich liší 

některými svými účinnými faktory, je třeba primárně nastavit tzv. komunikační schéma, tedy 

jakýsi referenční rámec komunikačních schopností dané cílové skupiny.  

Autor článku si kromě stanovení komunikačního schématu osob seniorského věku s danou 

poruchou vytýčil také za cíl popsat, jak může být tato specifická komunikace facilitována 

v procesu dramaterapeutické intervence. Vycházel přitom z vlastní dlouhodobé výzkumné 

činnosti realizované v rámci projektů IGA (projektů specifického vysokoškolského výzkumu) 

řešených na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením profesora 

Milana Valenty (v letech 2013 – 2018).   

 

KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA OSOB S NEUROKOGNITIVNÍ PORUCHOU – ZÁKLADNÍ TEZE 

V tomto textu je použit termín neurokognitivní poruchy (NKP) ve smyslu syndromů tzv. 

závažné (nebo mírné) NKP způsobené zejména Alzheimerovou nemocí či vaskulární NKP. 

Jedná se o získané poruchy, u nichž je primární klinický deficit v kognitivních funkcích. 

Původní termín demence, kterého se problematika nastavení komunikačního schématu týká, je 

podle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch DSM-5 (2013) součástí 

skupiny Závažná neurokognitivní porucha (Major Neurocognitive Disorder). Demenci lze 

v souladu s Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN 10, 2008) charakterizovat jako syndrom 

způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k 

porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace, 

chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek, v takové míře, která omezuje soběstačnost 

a trvá minimálně šest měsíců.  

Symptomy tohoto syndromu lze obecně rozdělit na:  

 kognitivní (jde o dysfunkce různého rozsahu a stupně týkající se paměti, řeči, orientace 

atp.)  

 nekognitivní (1. týkající se psychopatologických či psychiatrických problémů: depresí, 

bludů, halucinací atp. 2. týkající se behaviorálních problémů: např. hyperaktivity, 

agitovanosti, hypoaktivity atp.)  
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 funkční či ADL (týkající se soběstačnosti a jejích sociálních dopadů, domácích prací, 

sebeobsluhy, komplexních činností, schopnosti komunikovat atp.). 

 

Schopnosti komunikace mohou být u osob s neurokognitivní poruchou narušeny dle míry 

postupující progrese. Právě u Alzheimerovy choroby se jedná o jeden z typických symptomů. 

Jazyk je při ní oslabován jak ve své expresivní, tak také receptivní složce. Karel Neubauer 

(2007) uvádí, že časně jsou porušeny pragmatické a sémantické jazykové schopnosti, naopak 

řeč (ve smyslu schopnosti artikulovat slova) je motoricky postižena až značně později.  

 

Častým problémem je již od prvního stádia snižující se schopnost pojmenování objektu či 

nalezení správného výrazu (obtížné hledání správných slov). Místo toho s postupující nemocí 

dochází k sémantickému parafrázování (volba jiných významově příbuzných slov), používání 

ustálených slovních obratů (tzv. automatismů), chybám ve slovech, opisům cílových slov atp. 

Dále bývá narušena fluence (plynulost) a koherence (logická soudržnost, návaznost myšlenek 

či vět) řeči a klesá snaha vést a udržovat konverzaci. Problémem je rovněž  porozumění – a to 

jak mluvenému projevu, tak také psaným informacím.  

 

Zgola (2003) v této souvislosti zmiňuje možné problémy v komunikaci osoby trpící kognitivní 

poruchou, které jsou dané buď neschopností formulovat vlastní myšlenku, nebo neschopností 

pochopit význam slov. Jestliže má klient problém s porozuměním slovům, lze ho cíleně 

podpořit použitím synonym nebo popisem předmětu (jevu). Nicméně, pokud má problém 

s konceptualizací myšlenky, není ani schopen pochopit smysl, a to nezávisle na množství 

synonym, kterými je slovo nahrazeno.   

 

Vzhledem k nedostatkům ve vhledu a chápání běžných situací, není osoba s kognitivní 

poruchou schopna kompenzovat každodenní konflikty a vzniká u ní emocionální závislost na 

okolním sociálním prostředí. Z toho vyplývá potřeba komunikovat s ní takovým způsobem, 

abychom zabránili vzniku stavu nepohody, ohrožení, podráždění až agrese.   

 

I při jednoduché komunikaci bychom se měli přizpůsobovat možnostem daného klienta, tedy 

hlavně ve smyslu uvědomnění si, že tento přikládá komunikačním situacím vlastní, od naší 

reality vzdálené významy. A těm je třeba porozumět a respektovat je.  

 

Verbální komunikaci s osobou s demencí lze zlepšit např. následujícím způsobem (Mace, 

Rabins, 2018): 

 kompenzací deficitu sluchového vnímání, 

 snížením tónu hlasu, 

 eliminací rušivých zvuků a aktivit, 

 použitím jednoduchých slov a krátkých jednoduchých vět, 

 pokládáním jednoduchých otázek, 

 zadáváním úkolů postupně a po jednom, 

 zpomalením mluvy a dáváním prostoru na odpověď, 

 používáním neverbálních aspektů komunikace. 
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Co se týká významu neverbality v péči o osoby s neurokognitivní poruchou, existují dílčí 

výzkumy, které ho více méně potvrzují – zjištěno bylo, že tito klienti používají neverbalitu jako 

způsob vlastní komunikace a interpretace (neverbálního) chování ostatních. Dosavadní 

výzkumné aktivity sledovaly např. tzv. dotyk instrumentální (cílený kontakt od pečovatele), 

dotyk expresivní (tedy odezvu klienta), výraz obličeje (jak je používán klientem, nebo chápán 

pečovatelem), byly rovněž vytvořeny některé diagnostické nástroje na sledování pozitivních 

odpovědí ve formě mikropohybů (gesta, kývnutí hlavou, úsměvu, očního kontaktu), jako reakcí 

na vnější podněty (hudbu, masáže) (Hubbard, Cook, Tester, Downs, 2002). Výzkumy však 

většinou nezahrnovaly sociální kontext, tedy jak lidé s demencí používají a interpretují 

neverbální signály při konverzaci či v různých konkrétních komunikačních situacích.  

 

Je všeobecně známo, že člověk využívá neverbální komunikaci k tomu, aby: 

 pomocí ní podpořil verbální složku řeči (reguloval její tempo, zdůraznil vyslovené 

informace...),  

 nahradil verbální složku řeči (neverbálně lze sdělovat informace podobně jako verbálně, 

například o vlastních potřebách),  

 vyjádřil emoce – pocity, nálady, emoční stavy, 

 vyjádřil interpersonální postoje (např. sympatii k někomu, dominanci, pochybnost, 

naléhavost při přesvědčování...),  

 ji použil k prezentaci vlastní osoby – sděloval kdo je,  

 se snažil cíleně ovlivnit postoj komunikačního partnera,  

 sděloval zájem o sblížení, navázání vztahu... 

 

Podobně funguje neverbalita také pro cílovou skupinu seniorů s neurokognitivní poruchou. 

Víme, že jsou svým způsobem schopni sdílet a vyjadřovat významy, emoce, vztahy, že si 

vytvářejí vlastní jedinečné způsoby neverbální komunikace jako vyjádření své osobnosti, že 

pomocí ní kompenzují kognitivní a komunikační deficity.  

 

Neverbalita také umožňuje sociálnímu prostředí chápat to, co si tito lidé myslí a co cítí - dává 

mu do rukou nástroj pro efektivní a smysluplnou komunikaci, umožňuje mu vyhnout se 

dehonestujícím situacím vznikajícím díky hůře fungující verbalitě. Například tolik potřebné 

potvrzení klientovy autenticity lze provést za pomoci očního kontaktu, souhlasného pokývání 

hlavou, expresivním dotykem, paralingvistickými aspekty řeči (zabarvením hlasu, intonací) atp.  

 

KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA OSOB S NEUROKOGNITIVNÍ PORUCHOU – POKRAČUJÍCÍ VÝZKUM 

Pokud chceme nastavit komunikační schéma osoby s neurokognitivní poruchou, je třeba si 

stanovit priority – v našem případě významové jednotky týkající se komunikačních oblastí 

a v nich komunikační kategorie a jejich indikátory. Vzhledem k vlastní empirii a v souladu 

s dosaženými výsledky našich minulých šetření, v nichž jsme se zaměřili na oblast neverbální 

komunikace, konkrétně na kategorie gestiky (viz předchozí výzkumné zprávy), dnes dále tuto 

oblast podrobujeme výzkumu.  

 

K respektovaným komunikačním kategoriím v oblasti neverbální komunikace, s nimiž ve 

výzkumných aktivitách pracujeme, patří: 
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 oční kontakt  

zde vycházíme z teze, že nefungující oční kontakt patří k základním faktorům narušené 

interakce a komunikace a že je jejím typickým indikátorem právě u osob se závažnou 

neurokognitivní poruchou -  při výzkumu sledujeme samotnou existenci kontaktního či 

nekontaktního chování, například zda li má klient zavřené či otevřené oči, zda li má zaměřen 

pohled do tváře nebo na osobu, pohled mimo, důležitá je rovněž doba a četnost pohledů na 

různé cíle, podněty, jež tomu předcházely, objem pohledů na určitého člověka je ukazatel 

sociálního zájmu atp. 
 

 výrazy tváře 

zde vycházíme z teze, že mimika vyjadřuje nejvíce v oblasti neverbální komunikace míru 

pohody (čili jak se člověku daří po emocionální stránce), ale také třeba  mentální stav, 

například soustředění, zájem aj. -  při výzkumu sledujeme výrazy signalizující naladění 

klienta (neutrální, úsměv, zamračení, překvapení,...) či aktivní prosociální chování, 

například výraz radosti jako výsledku uspokojení nějaké potřeby doprovázený nakloněním 

těla k osobě (komunikačnímu partnerovi), která je právě předmětem zájmu - při sledování 

mimiky je však třeba zjistit, jaké je běžné mimické chování daného klienta a stanovit 

kongruenci, čili porovnat zda li je daná emoce pozorovaná v obličeji ve shodě s ostatními 

neverbálními signály např. gesty rukou. 
 

 gesta rukou 

zde vycházíme z teze, že gesta jsou jak tzv. ilustrativní (doprovázející a zpřesňující verbální 

projev), tak také sémantická (nahrazující verbální sdělení) a lze je rozdělit do do sedmi 

hlavních skupin (Klein, 1998): I. gesta prováděná jednou rukou bez dotyku vlastního těla, 

II. gesta prováděná oběma rukama, III. gesta, při nichž se jedna nebo obě ruce dotýkají 

některé části hlavy, IV. gesta, při nichž se ruka či ruce dotýkají jiné části těla než hlavy, V. 

pohyb celou hlavou, VI. gesta, při nichž je nezbytný dotyk části oděvu, VII. gesta nezařazená 

- při výzkumu sledujeme, které z výše uvedených skupin jsou významné při komunikaci 

cílové skupiny, významnými se například ukázaly tzv. adaptéry (čili gesta, jimiž klienti 

uklidňují sami sebe či komunikačního partnera) a některé ilustrátory, například znázorňující 

(ilustrující) konkrétní předmět nebo činnost. 
 

 pozice a pohyby těla  

zde vycházíme z teze, že tělesné pozice a pohyby jsou jak velmi důležitými ilustrátory 

zpřesňujícími verbální projev, tak také pomáhají stanovit míru kongruence - při výzkumu 

sledujeme například pohyb hlavy či těla v kontextu možné snahy klienta o zahájení, posílení 

nebo udržení konverzace. 
 

 doteky 

zde vycházíme z teze, že doteky jsou významnými zprostředkovateli emocí, zejména 

pozitivních - při výzkumu sledujeme buď používání dotyku jako prostředku kontaktního 

chování klientů, nebo prostředku působení na klienta pečující osobou (například jako 

vyjádření účasti, pochopení). 
  

 vokalizace 
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zde vycházíme z teze, že zejména klienti nacházející se v pokročilém stádiu neurokognitivní 

poruchy používají jako komunikační prostředek různé zvuky - při výzkumu sledujeme jejich 

význam v kontaktním chování klienta. 
 

 imitace 

napodobení, synchronizace - zde vycházíme z teze, že klienti nacházející se již ve druhém 

stádiu neurokognitivní poruchy vnímají jako důležitou řeč těla osob ve svém okolí a snaží 

sej i zrcadlit, tento trend se ještě více prohlubuje ve třetím stádiu, kdy klienti ztrácejí. 
 

 oční kontakt a zásadně se snižují jejich schopnosti interakcí  

pro nastavení komunikace je vhodná znalost senzobiografie vycházející z konceptu bazální 

stimulace, při ní zjišťujeme jednotlivé oblasti percepce, např. vizuální vnímání (co bylo pro 

klienta z tohto hlediska důležité, např. fotografie jeho rodiny), auditivní vnímání (hudba, 

zvuky, rádio) aj.  

 preterapie 

velmi efektivní se jeví prvky tzv. preterapie, konkrétně zrcadlení, vycházející z poznatků 

získávání komunikačních dovedností v raném dětství (kdy se jedinec učí prostřednictvím 

pozorování a napodobování např. emočnímu výrazu, očnímu kontaktu atp.). Při výzkumu 

sledujeme kontaktní reflexe navozující empatický kontakt mezi klientem a osobou pečující. 

 

Naše výzkumné aktivity komunikačního schématu seniorů s neurokognitivní poruchou nemají 

za cíl jenom zjištění specifických deficitů a analyzování jejich dopadu na komunikaci dané 

klientely − věnujeme se rovněž vnějším facilitátorům, které jsou při změněné komunikaci 

v daném stádiu poruchy účinné − současně jsou tyto facilitátory a zjištěné komunikační 

schopnosti zkoumány v kontextu účinných faktorů dramaterapie (a ostatních expresivních 

přístupů). Účinné faktory dramaterapie do jisté míry respektují klíčové procesy identifikované 

Jonesem (Lištiaková, Valenta, 2015), tedy ztělesnění, projekci, roli, hru, reflexi reality skrz 

metaforu − všechny proměnné jsou však modifikovány pomocí poznatků se zavedenými 

a ověřenými nefarmakologickými přístupy používanými při podpoře kvality života jedinců 

s neurokognitivní poruchou. Jedná se především o již zmíněné koncepty bazální stimulace 

a preterapie, dále pak o reminiscenci, orientaci v realitě, komunikační techniky Naomi Feil, 

psychobiografický model Erwina Böhma aj. Většina přístupů je zaměřena humanisticky a staví 

na individualizované péči - základem je, aby byly podložené dostatečným množstvím informací 

o klientovi na základě zpracované autobiografie a senzobiografie.  

 

Paradigma výzkumů respektuje tezi, že dramaterapeutická intervence indikovaná u osob 

seniorského věku s neurokognitivní poruchou by na jedné straně měla respektovat a zahrnovat 

osvědčené postupy nefarmakologického managementu, ale na druhé straně by měla rovněž 

maximálně využít specifika svých vlastních prostředků.  

 

Při navrhovaném eklektickém pojetí pak jistě má předpoklady dosáhnout u daných klientů 

požadovaných pozitivních účinků - může například:   

 pomoci v orientaci v okolní realitě − v čase, lidech, prostoru − v dramaterapii běžně 

pracujeme se svébytným inscenačním prostorem, s rekvizitami, s inscenováním životních 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

61  /  255 

 

událostí, můžeme tedy zinscenovat a strukturovat životní realitu těchto osob, stačí do ní 

jenom velmi citlivě zahrnout například práci se zachovanými stopami dlouhodobé paměti, 

 pomoci v orientaci ve vlastní osobní realitě − v dramaterapii běžně experimentujeme a 

pracujeme s vlastním tělem, hlasem, pohybem, pracujeme s mapováním hranic těla, 

čili tělesného schématu, korigujeme kontakt s vlastním „já“, rozvíjíme řadu sociálních 

schopností a dovedností v bezpečných simulovaných situacích, 

 stimulovat různé druhy paměti (neboť aktivní účast na uměleckých aktivitách může 

zpřístupnit vybavování z krátkodobé i dlouhodobé paměti, zmírňuje napětí a úzkost, 

umělecké preference pravděpodobně zůstávají zachovány), stimulovat řečové dovednosti, 

myšlení, senzorické vnímání − v dramaterapii máme řadu specifických postupů 

podněcujících tyto funkce, mají formu dialogických konverzací, vyprávění příběhů, mnohdy 

inspirovaných skutečným životem účastníků lekcí, podbarvených hudbou, doplněných 

uměleckými médii atp.,  

 navodit motivaci ke znovuobnovení zájmu o své okolí, lidské, materiální, 

 navodit prostředí pro zmírnění stresujících situací, neurotických konfliktů, stimulaci 

uvolnění − dramaterapie běžně dává prostor pro neverbální a expresivní vyjadřování 

osobních motivů, pocitů a přání, běžně navozuje prožitek pozitivních emocí.  

 

Kromě výše uvedeného platí, že umění pomáhá lidem pokračovat v komunikaci, i když tito 

ztrácejí svoje verbální schopnosti. Všechny výše jmenované prostředky - pokud je dosaženo 

jejich účinnosti - jsou opět předpokladem nastartování autentické komunikace mezi klientem a 

osobou pečující.  

 

ZÁVĚR 

Problém dramaterapie lze ve vztahu k podpoře osob seniorského věku s neurokognitivní 

poruchou pojmenovat následovně: v tomto směru zatím existují značné nedostatky v empirii, 

výzkumu a potažmo v teorii a metodologii. Naopak, má mnoho potenciálně využitelných 

nástrojů. Do budoucna bude třeba exaktně vymezit „styčné plochy“ a možnosti vzájemných 

přesahů s osvědčenými nefarmakologickými přístupy tak, aby byly zachovány jejich principy 

a teoreticko-metodologická celistvost.  

 

S tímto také souvisí námi nastolený problém nastavení modelu takového komunikačního 

schématu, které bude potenciálně uplatnitelné při posuzování schopností komunikace osob 

s kognitivní poruchou a bude kompatibilní s výše uvedenými prostředky dramaterapie. První 

výzkumné výsledky již máme. Jejich hodnota spočívá v nastavení komunikačních kategorií, jež 

mohou fungovat při pečovatelské péči o tyto osoby. Předpoklad (vyplývající z ověřených 

epistemologických východisek), že využitelné budou kategorie neverbálního charakteru: oční 

kontakt, výrazy tváře, gesta rukou, pozice a pohyby těla, doteky, vokalizace a imitace, postupně 

potvrzujeme (či vyvracíme) vlastními výzkumnými aktivitami.  
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VÝVINOVÁ BIBLIOTERAPIA AKO PROSTRIEDOK PRÍPRAVY NA VÝVINOVÉ 

ÚLOHY PREDŠKOLSKÉHO VEKU DETÍ 
 

DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY AS A MEANS OF PREPARING FOR DEVELOPMENTAL 

TASKS OF PRE-SCHOOL AGE OF CHILDREN 
 

Barbara Valešová Malecová11 

 

ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá možnosťami vývinovej biblioterapie v príprave detí predškolského veku na 
záťažové situácie a vývinové úlohy, ako aj pomoci pri ich riešení. Popisuje postupy práce s knihou v 

ranej (vývinovej) biblioterapii. Druhá časť príspevku obsahuje zoznam kníh a nadväzné podporné 

aktivity využiteľné pri práci so strachom z tmy.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Vývinová biblioterapia. Predškolský vek. Príbeh. Strach z tmy. 

 

 

ABSTRACT 

The paper deals with use of developmental bibliotherapy in the preparation of pre-school age children 
for stressfull situations and developmental tasks as well as help in their solution. Describes process of 

working with a book in early (developmental) bibliotherapy. The second part of the paper includes a 

list of books and follow-up support activities that can be used to work with fear of darkness. 

 

KEYWORDS 
Developmental bibliotherapy. Pre-school age. Story. Fear of darkness. 
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Predškolský vek je obvykle obdobím veľkých zmien v oblasti socializácie (súvisiace 

predovšetkým so začatím dochádzky do materskej školy). Dieťa často zažíva a rieši nové, 

nezvyklé situácie a vyrovnáva sa s rôznymi výzvami a problémami. Jednou s možností ako 

dieťa na tieto situácie pripraviť, či pomôcť s ich riešením, je biblioterapia.  

 

Biblioterapiu je možné vymedziť ako „metódu, ktorá zámerne, systematicky a cieľavedome 

využíva rôzne formy práce s literárnym textom a s vlastnou literárnou tvorbou u klientov 

rôzneho veku, kultúry a problémov k dosiahnutiu preventívnych a/alebo terapeutických cieľov, 

tykajúcich sa hlavne (seba)poznania; predchádzania, pochopenia a/alebo riešenia problémov 

a zložitých situácií“ (Valešová Malecová, 2016, s. 17; 2018a). 

 

V zahraničí popri klinickej (klasickej, inštitucionálnej) biblioterapii, ktorá predpokladá 

závažnejšie emocionálne a/alebo behaviorálne problémy a jej uskutočňovanie lekármi 

(psychiatrami), existuje aj koncept vývinovej biblioterapie.  

 

Vývinová biblioterapia pracuje preventívne s cieľom pripraviť človeka (dieťa) na riešenie 

záťažových situácií a vývinových úloh daného vekového obdobia, čím predchádza vzniku 

problémov z ich nezvládnutia. To ale nevylučuje jej použitie pri bežných (obvyklých) 

problémoch jednotlivých období. Lištiaková a Kováčová (2014) uvádzajú, že v prípade 

vývinovo orientovanej biblioterapie ide o podporu vývinu dieťaťa, posilnenie reziliencie a 

zdravo fungujúcich oblastí vývinu, ktoré vytvárajú základ pre zlepšenie v ohrozených 

oblastiach. 

 

(Vývinová) biblioterapia pracuje okrem iného s príbehmi, ktoré sú prirodzenou súčasťou 

detského sveta. Rochesová (2011) uvádza, že v predškolskom období sú deti vo fáze 

konkrétneho (názorného) myslenia, kedy sa učia viac z toho, čo zažívajú než z toho, čo sa im 

hovorí. Zároveň sú obdarené bohatým fantazijným životom, ktorý im umožňuje plne vstúpiť 

do príbehov, ktoré počujú a stotožniť sa s fiktívnymi postavami. Túto zástupnú (literárnu) 

skúsenosť deti vnímajú skoro tak presvedčivo a realisticky ako svoje vlastné zážitky, takže im 

biblioterapia ponúka zástupné „učenlivé momenty“. Za posun oproti klinickej biblioterapii je 

možné považovať, že vývinovú biblioterapiu môžu vykonávať aj špeciálni (liečební) 

pedagógovia, učitelia, vychovávatelia či zaškolení rodičia. 

 

Valešová Malecová a Rejmanová (2017/18a) uvádzajú, že príbeh použitý v biblioterapii môže 

deťom pomôcť porozumieť vlastným skúsenostiam, problémom, situáciám či javom. Deti sa 

môžu prostredníctvom príbehov dozvedieť, že aj iní riešia podobné problémy; poznávať rôzne 

spôsoby riešenia problémov a situácií zo života. Nové poznatky z príbehov môžu povzbudiť 

deti k riešeniu vlastných problémov aj ich naučiť, ako im predchádzať. Skrz príbehy je možné 

komunikovať vlastné zážitky a skúsenosti, spracovávať svoje pocity a rozvíjať vhodné modely 

správania. Výhodou (vývinovej) biblioterapie je jej neinvazívnosť, pretože poskytuje deťom 

určitú možnosť ochrany a externalizácie problému prostredníctvom literárnej postavy. Tým 

umožňuje projektovať a vyslovovať svoje názory a pocity skrz postavu z príbehu. K tomuto 

Polínek (2014) dodáva, že príbeh (rozprávka) môže slúžiť ako metafora, teda prostriedok 
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dovoľujúci odstup, ktorý nás dovedie v konečnom dôsledku bližšie ku kontaktu s problémom, 

emóciou, vzorcom správania a pod.  

 

V dnešnej dobe sú na knižnom trhu dostupné mnohé knihy určené pre deti predškolského veku. 

Ako teda z tohto množstva vybrať ten správny príbeh, ktorý má potenciál dieťaťu pomôcť 

predchádzať či (vy)riešiť jeho ťažkosti a problémy? Pri výbere vhodných príbehov pre 

dieťa/deti môžu pomôcť nasledujúce kritéria (Valešová Malecová, 2015; 2016):  

 Vývinová primeranosť. Výber literárneho textu by mal zodpovedať predškolskému veku 

dieťaťa, sociálnej aj emocionálnej vyspelosti, jeho rozsahu pozornosti, konkrétnym 

intelektuálnym, emocionálnym a sociálnym potrebám a záujmom a osobnej charakteristike. 

U detí predškolského veku by mal biblioterapeut zvažovať aj úroveň schopnosti porozumieť 

textu.  

 Formát knihy a forma textu. V predškolskom veku sú vhodné knihy s menším 

množstvom textu na jednu stránku písaného väčším písmom a dostatok kvalitných ilustrácií 

sledujúcich dej príbehu. Užitočné je, keď už obálka knihy pritiahne pozornosť dieťaťa.  

 Dĺžka textu. Dĺžka textu by mala byť primeraná vzhľadom na špecifiká veku, záujmu a 

pozornosti detí či na prípadné obmedzenia (znevýhodnenie dieťaťa). V predškolskom veku 

je to cca 20 minútový príbeh alebo je možné čítanie príbehu rozdeliť na kratšie úseky.  

 Jazyk. Dôležité je, aby štýl jazyka príbehu, ktorým je príbeh napísaný, bol dieťaťu blízky 

a umožňoval lepšie stotožnenie sa s textom (zrozumiteľnosť príbehu, bez veľkého množstva 

neznámych slov). 

 Postavy. Dieťa má byť schopné nájsť podobnosť medzi ním samým a knižnou postavou. 

Postava by mala byť podobného veku ako dieťa/deti a mala by riešiť podobný problém 

(resp. byť v podobných životných okolnostiach). Deti predškolského veku sa môžu dobre 

identifikovať aj so zvieracími hrdinami. Dôležité však je, aby situácia, reakcie hrdinov a 

konsekvencie správania boli reálne.  

 Prostredie. Pokiaľ nie je jedným z cieľov práce s príbehom multikultúrna výchova, tak je 

vhodnejšie, aby bol príbeh knihy zasadený do prostredia, ktoré uľahčuje stotožnenie sa, teda 

také ktoré je dieťaťu blízke.  

 Téma/zobrazené problémy. Príbeh by mal svojim obsahom zodpovedať problémom detí. 

Môže ísť aj o potenciálne problémy, s ktorými sa dieťa ešte nestretlo, ale je veľká 

pravdepodobnosť, že sa s nimi stretne v blízkej budúcnosti .  

 Spôsob riešenia problémov. Zápletka príbehu by mala reflektovať tvorivé vyriešenie 

problému. To neznamená, že by deti museli napodobňovať tieto činy, ale mali by si 

uvedomiť, že každú situáciu je možné riešiť viacerými spôsobmi. U detí predškolského 

veku však existuje silná potreba identifikácie s určitým vzorom, preto by príbehy vhodné 

na vývinovú biblioterapiu mali obsahovať aj pozitívne aspekty správania a vhodného 

riešenia problémov vyzývajúce k napodobeniu. 

 Literárna hodnota. Yusufová a Taharem (2006) uvádzajú, že príbeh využiteľný 

v biblioterapii by mal obsahovať realistické postavy a jednanie a nezjednodušujúce 

odpovede na zložité otázky. V opačnom prípade to môže vyvolať u detí negatívne 

(nevhodné) pohľady a názory na daný problém. 
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U detí predškolského veku môžeme využívať aj knihy, ktoré plnia hlavne informačnú 

a výchovnú funkciu a nevyžadujú stotožnenie sa s postavou a následnú katarziu. Napriek tomu, 

ich odporúčam používať skôr ako doplnkový materiál k riešenej téme. 

Po výbere vhodného literárneho materiálu pre vývinovú biblioterapiu, je možné pristúpiť 

k priamej práci s knihou (príbehom). 

 

Práca s príbehom môže prebiehať v tejto postupnosti: 

1. Motivácia k čítaniu. Je možné využiť bežné odporučenie („Tomáško, myslím si, že by sa 

ti táto kniha mohla páčiť, pretože…“); ukázať obálku knihy a vyzvať deti, aby hádali o čom 

kniha bude; prípadne dať na výber z viacerých kníh vhodných k danej téme. K záujmu 

o príbeh je možné deti priviesť aj rôznymi kreatívnymi a zábavnými hrami (napr. hľadanie 

pokladu – knihy; využitie bábky, ktorá bude sprevádzať deti celým procesom práce s 

knihou).   

2. Spoločné čítanie. V tomto kroku terapeut (dospelý) predčíta príbeh vhodným tempom s 

primeranou hlasitosťou tak, aby boli deti schopné počúvať a udržať pozornosť. Dôležité je 

zvýrazniť emocionálne prejavy postáv. Expresívne čítanie umožňuje hlbšie vtiahnutie 

poslucháča do príbehu. 

3. Diskusia o príbehu. U detí predškolského veku sa začína jednoduchšími otázkami, ktoré 

sa týkajú priamo príbehu, následne sa prechádza k otvoreným otázkam, ktoré vyžadujú od 

dieťaťa kritické myslenie, vlastný názor a hodnotenie. V diskusii o príbehu sa postupuje 

nasledovne (Valešová Malecová, 2018b):   

 Zhrnutie deja. Na začiatku sú kladené otázky, ktoré deťom pomôžu 

prerozprávať/zhrnúť dej. K zhrnutiu deja je možné ako pomôcku používať obrázky 

jednotlivých scén, ktoré terapeut ukazuje v správnom poradí. Ďalšou alternatívou môže 

byť hľadanie obrázkov k príbehu schovaných v terapeutickej miestnosti. Nájdené 

obrázky deti následne zostavia podľa postupnosti v príbehu a takto zostavený 

obrázkový príbeh prerozprávajú. 

 Hodnotenie postáv a situácií. V tejto časti terapeut pomáha deťom charakterizovať 

postavy (vlastnosti, prežívané pocity a pod.), analyzovať motívy správania a konania 

postáv, problémové správanie, hodnotiť spôsoby reagovania, zvládnutie/riešenie 

problému, konsekvencie ai. Príklady otázok: Ako sa asi postava cítila, keď...?; Prečo sa 

postava takto správala?; Čo ju k tomu viedlo?; Aké máš z toho pocity? a pod. Deti často 

do psychologického rozboru postáv (najmä pri analýze motívov konania) premietajú 

svoje vlastné životy (skúsenosti, problémy, predstavy a pod.). 

 Hľadanie alternatív. Otázkami sa podporujú deti v hľadaní všetkých možných 

alternatív správania sa pre postavy v záťažovej situácii a riešení daného problému pre 

postavu. Deti môžu analyzovať jednotlivé riešenia z hľadiska ich miery vyriešenia 

problému, konsekvencií, prekážok, dlhodobosti riešenia problému a pod. Pomocné 

otázky by mohli byť nasledujúce: Ako by sa táto situácia dala riešiť inak?; Ako inak by 

postava mohla reagovať?; Ako by príbeh pokračoval, keby postava reagovala 

navrhovaným spôsobom?; Čo iným ľuďom pomáha, aby... (napr. sa nebáli)? a pod. 

 Prepojenie so situáciou dieťaťa/detí. Otázky zamerané na túto oblasť je vhodné 

vyberať opatrne s prihliadnutím na konkrétnu situáciu dieťaťa/detí. Napr. Čo by ste 
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robili, keby ste boli na mieste postavy?; Stalo sa vám alebo niekomu koho poznáte 

niekedy niečo podobné?; Ako ste sa cítili?; Ako ste tento problém riešili? a pod. 

 

4. Kreatívne podporné aktivity. Kreatívne podporné techniky sú nesmierne dôležité pri práci 

s deťmi predškolského veku, pretože tie sa najlepšie učia pri praktických činnostiach, 

prostredníctvom vlastného zážitku. Tieto techniky slúžia hlavne na upevnenie si informácií 

získaných z literárnych textov, sebapoznávanie, ďalšie skúmanie problému a testovanie 

reality. Môžu to byť tieto metódy: 

 Metóda rozprávania krátkych príbehov. Je možné použiť napr. prerozprávanie 

príbehu za pomoci obrázkov; prerozprávanie príbehu podľa svojich predstáv (iná 

reakcia postáv, iné okolnosti, nová postava – pomocník); vymyslenie nového konca a 

iné. Pri použití klasickej rozprávky je možné použiť techniku Modernizácia rozprávky, 

v ktorej sa deti snažia preniesť rozprávku do súčasnej doby so zachovaním základných 

charakteristík postáv a hlavného motívu (morálneho posolstva).  

 Vlastný príbeh. Na podklade príbehu môžu deti rozprávať príbehy o vlastných 

skúsenostiach podobných literárnej postavy.  

 Výtvarné techniky. V tomto veku sú výtvarné aktivity obľúbené činnosti detí, preto je 

vhodné ich použitie na upevnenie znalostí a prepojenie príbehu s realitou detí. Tieto 

aktivity zahŕňajú napríklad (Valešová Malecová, 2015; 2018b): ilustrácie k príbehu 

kreslené deťmi alebo koláže z vystrihnutých obrázkov (napr. ako asi vyzerá „bubák“); 

koláže z obrázkov vystrihnutých z časopisov, ktoré prerozprávajú časť alebo celý 

príbeh; kreslenie rôznych scén či postáv z príbehu podľa zadania; maľovanie/kreslenie 

pocitov z príbehu; kreslenie vlastného zážitku spojeného s podstatou príbehu; ďalšie 

konkrétne výtvarné techniky, ktoré vychádzajú z povahy príbehu (napr. kreslenie 

zoznamu prvej pomoci pri zlej nálade); vyrábanie rôznych artefaktov napr. vlastných 

talizmanov (napr. pri riešení témy strachu); tvorba bábok podľa postáv z príbehu a 

vytváranie kulís; tvorba, ktorá je iba inšpirovaná príbehom (napr. na základe príbehu o 

dôležitosti raňajok deti kreslia, čo im chutí, čo robí a nerobí dobre brušku a pod.) 

 Dramatické a pohybové techniky. Dramatizácia príbehu alebo jeho časti umožňuje 

lepšie pochopenie deja a vcítenie sa do postáv. Dramatizovaný príbeh je vhodný aj na 

hľadanie riešení problémov postáv cez dramatickú akciu (hranie príbehu). Rámec 

príbehu je možné použiť aj na nácvik vhodného (žiaduceho) správania sa v určitých 

situáciách. Pri prehrávaní príbehu je prínosné použiť bábky alebo masky, ktoré facilitujú 

vstup do role a pomáhajú zachovať odstup od vlastných problémov. V závislosti od 

vyspelosti detí je možné využiť rolové hry, pri ktorých sa problém zobrazený v príbehu 

rieši v modelových situáciách pomocou príkladov z reálneho života. Rolové hry 

umožňujú vypracovanie a examináciu rôznych stratégií riešenia problému v bežných 

životných situáciách, čím si deti osvojujú sociálne zručnosti uľahčujúce riešenie 

obdobných problémov a situácií vo vlastnom živote a znižuje sa tak strach z neznámeho 

(situácie, prostredia) a vlastného zlyhania (Valešová Malecová, 2018b).  

V rámci podporných dramatických aktivít je možné využívať aj ďalšie dramatické 

a pohybové hry vzťahujúce sa k téme príbehu (riešenej problematiky).  
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 Iné aktivity. Práca s príbehom sa u detí predškolského veku často prepája s aktivitami, 

ktoré plnia výchovno-vzdelávacie ciele vytýčené pre predškolský vek. Využívajú sa 

rôzne detské hry (konštrukčné, vzdelávacie, experimentálne ai.), ktoré tematicky 

zodpovedajú príbehu, napr. skúmanie predmetov dennej potreby alebo jedla; 

ochutnávka jedla naslepo; poznávanie figúrok zvieratiek (ktoré vystupujú v príbehu) 

hmatom, pracovné listy rozširujúce poznanie v danej téme, exkurzie ai.  

 

V ďalšej časti príspevku sú teoretické zásady práce s príbehom aplikované na možnosti práce 

so strachom z tmy prostredníctvom vývinovej biblioterapie.  

 

Strach z tmy je typický pre obdobie predškolského veku a je súčasťou prirodzeného detského 

vývinu. Matějček (1996) vysvetľuje strach z tmy ako strach zo straty kontroly nad okolitým 

svetom. Ďalšiu príčinu tohto strachu vidí Bacus (2007) v úzkosti z odlúčenia a opustenia. Strach 

z tmy môže mať tiež súvislosť s rozvojom fantázie a imaginácie, kedy deti predškolského veku 

môžu mať problém rozlíšiť medzi fantáziou a realitou. Tieto úzkosti a strachy sa často objavujú 

v nejakom záťažovom období (choroba, zmeny v rodine, začiatok dochádzky do materskej 

školy). 

 

Prvým krokom vo vývinovej biblioterapii je výber vhodného príbehu zobrazujúceho hlavného 

hrdinu čeliaceho strachu z tmy. Pre deti predškolského veku je možné využiť napr. knihy: 

Nebojím sa tmy (2005), Už se nebojím tmy (VHRSTI, 2007), Skříp, škráb, píp a žbluňk! 

(Crowther, 2012), Tma a její přátelé (Molická, 2007) alebo Franklin a tma (Bourgeois, 1999) 

(viz. anotácie nižšie) .  

 

Následne uvedené podporné aktivity v práci s príbehom slúžia ako návrhy a inšpirácia, niektoré 

je vhodné využiť pri práci s kolektívom v materskej škole, iné skôr individuálne v rodine. 

 

a) Rozhovor motivovaný príbehom  

Otázky, ktoré sú súčasťou rozhovoru vyplývajú z prečítaného textu. Uvedené príklady otázok 

sú formulované všeobecne (vhodné je ich upraviť vzhľadom na použitý príbeh): Čoho sa boja 

ľudia – dospelí/deti? Ako sa môžu brániť/zbaviť svojho strachu? Aj tebe príde strašidelné práve 

toto? Čo ďalšie je pre teba strašidelné? Čo sa s tebou deje, keď sa bojíš? Je strach k niečomu 

dobrý? Máme sa posmievať, keď sa niekto bojí? Keby sa tvoj kamarát niečoho bál, ako by si 

mu pomohol? Je niečo, čo ti pomáha bojovať so strachom (z tmy)? a pod. Dôležité je sa 

v rozhovore venovať aj dôvodom a významu strachu. Ako inšpiráciu je možné použiť knihu 

Divný brach strach (Špinková, 2015). Zároveň je vhodné pojednať o význame a dôležitosti tmy 

– je možné použiť knihu Veľká kniha tmy (Haraštová, 2017), Potulky nocou (Bernerová, 2016), 

Čo sa deje v noci (Dimitri, 2017), ktoré ukazujú život v noci; alebo príbeh Už sa nebojím tmy 

(V HRSTI, 2007), kde postava Tmy vysvetľuje svoj vlastný význam. 

 

b) Dramatizácia príbehu 

Dospelý s deťmi vyrobí bábky reprezentujúce hlavné postavy z prečítaného príbehu (je možné 

použiť napr. ponožky, ktoré si deti dozdobia a následne natiahnu na ruku). Dospelý vyberie 

dobrovoľníkov na prehranie príbehu. Po dramatizácii nasleduje diskusia s deťmi pomocou 
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otázok a námetov: Skúste vymyslieť, ako by príbeh dopadol, keby sa hlavná postava neprestala 

báť. Našiel by sa niekto, kto by postave pomohol strach prekonať? Ako by to asi mohol urobiť? 

Skúste ešte vymyslieť ďalšie nápady, ktoré by hlavnej postave od strachu z tmy pomohli. 

Nápady sa prehrajú. Myslíte si, že by niektoré mohli pomôcť aj Vám? (Valešová Malecová, 

Rejmanová, 2017/18b). Deti môžu tiež zdramatizovať svoj boj proti strachu. 

 

c) Kreslenie/maľovanie tmy 

Deti majú za úlohu nakresliť ako si predstavujú tmu/ svoju detskú izbu za tmy/ čo im príde na 

tme strašidelné/ „bubáka“. Následne sa dospelý s dieťaťom rozpráva o obrázku, prečo má takú 

podobu, či je tam niečo strašidelné a pod. Dospelý s dieťaťom diskutuje o tom, čo v ňom strach 

vyvoláva – môže mu rýchlejšie biť srdce, inak sa mu dýcha, má potrebu sa schúliť do klbka, 

zavrieť oči, plakať a pod. Dospelý môže dieťa vyzvať, aby sa na svoj obrázok naposledy 

zadívalo a potom ho roztrhalo na malé kúsky. Pokiaľ nenájde odvahu na zničenie (strachu), je 

možné spoločne vytvoriť povzbudivý rituál, ktorý dieťaťu dodá potrebnú odvahu (viz. nižšie) 

(Valešová Malecová, Rejmanová, 2017/18b). 

 

d) Formulka proti strachu 

Deti si môžu za pomoci dospelého vytvoriť vlastnú formulku proti strachu. Môže to byť len 

veta, popevok, rýmovačka, ktorá poslúži ako rituál proti strachu (napr. „Všetky zlé sny choďte 

preč!“). Inšpiráciu je možné nájsť napr. v knižke Vlk a tma. (Rušar, 2016) či v pesničkách napr. 

od Dády Patrasovej (Strašidelná, Strašidýlko Emílek) alebo od Cechovica Strašidlá (Valešová 

Malecová, Rejmanová, 2017/18b). 

 

e) Výroba amuletu/talizmanu 

Jedná sa o spoločnú činnosť s dieťaťom, pri ktorej sa vyrobí „magický“ predmet, ktorý môže 

mať dieťa u seba a pomôže mu strach prekonať. Napríklad na kúsok látky sa vysype sušená 

levanduľa (prípadne doplnená kúskami molitanu, aby bola náplň mäkšia a vznikol tak maznáčik 

do postele) a následne sa zviažu rohy tak, aby sa vytvorilo vonné vrecúško. Dieťa ho môže 

dozdobiť. Alebo si na prechádzke môže každé dieťa nájsť kamienok, ktorý potom ozdobí 

servítkovou technikou alebo farbami. Aby ho dieťa mohlo mať stále pri seba, je možnosť 

talizman pripevniť na šnúrku a nosiť na krku. A aby talizman získal väčšiu magickú silu, môže 

dospelý predniesť „čarovné zaklínadlo“. 

 

f) Hra s tieňmi 

V miestnosti sa zhasne (prípadne sa zatemnia okná). Na stenu sa zameria svetlo zo stolnej 

lampy (prípadne z projektoru). Deti môžu skúmať svoj tieň na stene, ako sa pohybuje; mení 

veľkosť, keď sú bližšie/ďalej od zdroja svetla. Následne sa deti môžu naučiť vytvárať z rúk 

tiene rôznych zvierat. Môžu tiež spoločne vytvoriť nočný tieňový les (proti svetlu pohybujú 

vlastnoručne vyrobenými plošnými papierovými bábkami a vydávajú zvuky) (Valešová 

Malecová, Rejmanová, 2017/18b). 

 

g) Tma a svetlo 

Dospelý opakovane zažína a zhasína svetlo, aby deti videli ako vznikajú rôzne tiene a že aj to, 

čo po tme vyzerá hrôzostrašne, je iba neškodný predmet. Dospelý môže predmety, ktoré v tme 
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pôsobia zvláštne, sám rozmiestniť po miestnosti a nechať deti hádať, čo je to za predmet 

(skupinu predmetov). Následne zažne svetlo na overenie odpovedí detí. Ako motiváciu je 

možné použiť knižku s posuvnými obrázkami – Už sa nebojím tmy (Haraštová, 2016) 

(Valešová Malecová, Rejmanová, 2017/18b). 

 

h) Poznávanie miestnosti po tme 

Dieťa spolu s dospelým najprv chodia po miestnosti a skúšajú sa v tme orientovať a poznávať 

predmety. Neskôr môžu skúsiť robiť v tme bežné denné činnosti (pripraviť si jedlo 

a konzumovať, umývať si zuby a pod.) a všímať si pri tom svoje pocity. 

 

i) Nočná hra 

Dospelý môže pre deti pripraviť aj klasický nočný pochod s plnením úloh alebo bez nich. Stačí 

aj spoločná prechádzka nočným lesom s baterkou, v ktorom si všímajú rôzne zvuky a ich 

zdroje.  

 

j) Strašidelné naháňačky 

Na odreagovanie detí je možné využiť akčné pohybové hry. Každé dieťa dostane do nohavíc 

strašidelný bubácký chvost (napr. šál, šatka). Úlohou naháňača je pripraviť bubáka o chvost. 

Keď bubák svoj chvost stratí, stane sa z neho opäť dieťa a môže pomáhať naháňať bubákov, 

ktorí ostali. Iná možnosť je, že učiteľ/ka uviaže deťom biely plášť (plachtu, uterák). Každé dieťa 

si vymyslí, aký typ strašidla je a aký charakteristický zvuk vydáva (napr. strašidlo vodné – 

„žblnk“). Naháňač plášť nemá. Keď chytí strašidlo, vymenia sa a on prevezme jeho zvuk i plášť 

(Valešová Malecová, Rejmanová, 2017/18b).  

 

Nižšie je uvedený zoznam kníh vhodných na vývinovú biblioterapiu zameranú na prácu so 

strachom z tmy. Sú rozdelené na príbehy zobrazujúce hrdinov, ktorí čelia strachu z tmy a na 

knihy vysvetľujúce tmu a život počas noci. 

 

Tabuľka 1 

Príbehy s hrdinom, ktorý čelí strachu z tmy 
publikácia Priblíženie obsahu 

BOURGEOIS, P. Franklin 

a tma. Praha: Egmont, 1999. 28 

s. ISBN 80-7186-343-2. 

Korytnačka Franklin sa bojí tmy vo svojom vlastnom pancieri, a 

preto hľadá pomoc u svojej maminky, nakoľko vie, že tá sa nebojí 

ničoho. U svojich kamarátov zvieratiek zistí, že sa každý z nich 

bojí niečoho iného a že proti každému strachu sa dá nejakým 

spôsobom bojovať. 

CROWTHER, T. Skříp, škráb, 

píp a žbluňk! Praha: Baobab, 

2012. 40s. ISBN 978-80-87060-

66-7. 

Príbeh o malom žabiakovi, ktorý sa večer a v noci bojí rôznych 

zvukov, ktoré počuje vo svojej izbe. Predlžuje dobu, kedy by mal 

zaspávať, následne budí rodičov, až si otec ľahne do jeho postele 

a počuje rovnaké zvuky. Spolu zisťujú, čo tieto zvuky vydáva a 

zistia, že nejde o žiadne strašidlá. 

HARAŠTOVÁ, H. 

Už sa nebojím tmy. Bratislava: 

Albatros, 2016. 12 s. ISBN 978-

80-00-04220-6. 

Chlapček Tomáško sa v noci nečakane prebudí. Všade okolo sú 

desivé tvary, o ktorých si myslí, že sú to strašidlá. Kniha je 

interaktívna – deti si môžu na každej stránke „rozsvietiť“ 
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pomocou posuvného mechanizmu a hneď uvidia, ktoré obyčajné 

predmety či ľudia vyzerajú potme strašidelne. 

MOLICKA, M. 

Tma a její přátelé. In 

MOLICKÁ, M. Příbehy, které 

léčí. Praha: Portál, 2007, 73-79 

s. ISBN 978-80-7367-203-4. 

Chlapec Míša sa bojí tmy a nemôže zaspať. Prídu za ním tma a jej 

kamaráti tiene. Presvedčia chlapca, aby s nimi išiel ako tieň 

poznávať nočné mesto. Chlapec prežije krásne nočné 

dobrodružstvo a zistí, že nie je dôvod sa tmy ani tieňov báť. 

Nebojím sa tmy. Bratislava: 

Ottovo nakladateľstvo, 2005. 10 

s. ISBN 978-80-7360-351-9. 

Po bratových strašidelných historkách sa Lukáško bál zaspať. 

Vymýšľal si rôzne dôvody, aby za ním prišla mama a rozsvietila 

svetlo v izbe. Lukáš sa bál, že sú vonku strašidlá a tak ho mama 

zobrala do záhrady s baterkou, aby spolu odhalili pôvodcov 

rôznych podivných zvukov a pohybov. 

RUŠAR, D. 

Vlk a tma. Praha: Paseka, 2016. 

32 s. ISBN 978-80-7432-719-3. 

Mladý vlk sa bál tmy, nechcel ani loviť so svojou svorkou, a tak 

sa mu kamaráti posmievali. K prekonaniu strachu mu pomohol 

mravec a pár slov. Zrazu sa pre svojich kamarátov stal hrdinom. 

Celý príbeh rozpráva otec vlk malým vĺčatám, aby aj oni ovládli 

svoj strach. Príbeh ukazuje deťom, ako prijať strach z tmy a ako 

je možné ho postupne prekonať. 

V HRSTI. Už se nebojím tmy. 

Praha: Mladá fronta, 2007. 56 s. 

ISBN 978-80-204-1679-7. 

Príbeh rozpráva o malom Štěpánovi a jeho plyšovom medveďovi 

Bartolomějovi, ktorí na posteli odletia k pani Tme. Tá im vysvetlí, 

že nie je dôvod sa tmy báť a že strašidelné veci, ktoré v nej vidia 

sú v skutočnosti úplne obyčajné. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 2 

Knihy o tme  
publikácia Priblíženie obsahu 

BERNEROVÁ, R. S.  

Potulky nocou. Šamorín: Zelený 

kocúr, 2016. 16 s. ISBN 978-80-

89761-24-1. 

Autorka vtipnými obrázkami popisuje, čo sa deje v mestečku 

počas letnej noci. 

DIMITRI, S. 

Čo sa deje v noci. Bratislava: 

Svojtka&Co., 2017. 14 s. ISBN 

978-80-5670-1683. 

Kniha umožňuje nahliadnuť do nočného sveta a zistiť, čo sa 

odohráva na nočných uliciach, keď skoro všetci spia. Kniha má 

odklápacie okienka, ktoré umožňujú odhaliť, čo sa deje v noci 

napr. v pekárni, čo robia sovy alebo netopiere a iné.  

HARAŠTOVÁ, H. 

Veľká kniha tmy. Bratislava: 

Albatros, 2017. 24 s. ISBN 978-

80-00-04540-5. 

Kniha poskytuje príležitosť zistiť, čo sa v noci deje v lese, v 

meste, na dedine, na letisku, a tiež, aké živočíchy obývajú večnú 

temnotu na dne oceánov a pod zemou. 

ŠPINKOVÁ, M. 

Divný brach strach. Praha: 

Cesta domů, 2015. 48 s. ISBN 

978-80-905809-7-8. 

Kniha sa venuje rôznym podobám strachu. Často je strach úplne 

zbytočný, iný má zas dobrý dôvod. S niektorými strachmi sa 

musíme naučiť žiť, na iné môžeme vyzrieť.  

Zdroj: vlastné spracovanie 

ZÁVER 

Vhodne vybrané knihy a následné podporné aktivity môžu pomôcť dieťaťu čeliť rôznym 

životným situáciám a vybudovať si účinné stratégie riešenia vývinových úloh a problémov. 
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PODPORA ODOLNOSTI CEZ VÝTVARNÚ METAFORU  

ZAMERANÚ NA PRÁCU S TELOM12 
 

SUPPORTING RESILIENCE THROUGH ART METAPHORS FOCUSED ON BODY WORK 

 

Zuzana Ťulák Krčmáriková13 

 

ABSTRAKT 
Súčasná doba je zameraná na plnenie mnohých úloh, ktoré sú pre človeka častokrát neprimerane a 

dlhodobo zaťažujúce. Čas akoby nepostačoval na to, aby človek dokázal plniť tieto úlohy a žiť v 

harmónii vo vzťahu k sebe, iným ľuďom a svetu. I keď je aktuálne „moderné“ zaujímať sa o zdravý 
životný štýl a o svoje zdravie ako také, často ide tento záujem len po povrchu. O imidž vyzerať a cítiť sa 

lepšie. Reálne však venujeme malú pozornosť signálom, ktoré nám dáva naše telo. Ignorujeme a 

bagatelizujeme ich, neprikladáme im hlbší význam, nezaujímame sa o hľadanie príčiny. Týmto postojom 
zvyšujeme riziká vzniku fyzických, duševných, psychosomatických ochorení i senzorických dysfunkcií. 

Arteterapia ponúka možnosti, ako sa spojiť so svojim telom v hlbšom poňatí, ako porozumieť tomu čo 

sa so mnou deje a toho čo sa deje vo mne. Uskutočnili sme pilotnú štúdiu, ktorá sa zameriava na vrstvené 

vytváranie obrazov, ktoré sa v závere spoja v individuálnej telovej schéme. Porovnávali sme rôzne 
pozorovania v priebehu jednotlivých krokov i ich vzťah k obsahu záverečnej telovej schémy. Výsledky 

nám naznačujú, že tento postup môže slúžiť ako užitočný terapeutický nástroj pri skúmaní 

psychosomatických symptómov u jednotlivcov. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Arteterapia. Telová schéma. Emócie. Odolnosť. Záťažová situácia. Sebavnímanie. Sebavedomie. 

 

ABSTRACT  

The current era is focused on the fulfilment of many tasks which can often be inappropriately stressful 

on a long-term basis. As if time was not sufficient for a person to be able to perform these tasks and live 
in harmony with oneself, other people and the world. Even though it is currently modern to be interested 

in healthy lifestyle and one’s own health as such, this interest often stays on the surface only. It is 

concerned with the image of looking and feeling better. In reality we pay little attention to the signals 
our body sends to us. We ignore them and understate them, we do not search for their deeper meaning, 

we are not interested in searching for causes. With these attitudes we increase the risks of physical, 

mental and psychosomatic illnesses and sensory disfunctions. Art therapy offers opportunities of how to 

connect with our own body in a deeper sense and how to understand what happens with us and inside 
of us. We conducted a pilot study focused on layered creating of images which in the end connect into 

an individual body scheme. We compared various observations in different steps of the process and their 

relationship to the final body scheme. The results suggest that this procedure can serve as a useful 
therapeutic tool in exploring psychosomatic symptoms in individuals. 

 

KEYWORDS  
Art therapy. Body scheme. Emotions. Resilience. Load situation. Self-perception. Self-esteem. 
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Príspevok je parciálnym výstupom projektu VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov 
multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike  

                                                             
12 Predmetný príspevok bol pozvaným príspevkom na konferencii Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, 

ktorá sa konala 17.januára 2019 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a bol prezentovaný 

účastníkom konferencie. 
13 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Račianska 59, Bratislava 1 813 34, email: 

tulak@fedu.uniba.sk 
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Problematika uvedomovania a porozumenia vlastným emóciám je čoraz dôležitejšia. Ak 

nerozumieme vlastným emóciám a následne pocitom, nemôžeme rozumieť, chápať a vnímať 

emócie iných ľudí. Máme len neurčité pocity zranenia a prázdnoty.  

Ak nerozumieme vlastnej bolesti, ktorú nám určité emócie môžu spôsobovať, ľahko budeme 

zraňovať iných. Ak nevieme emócie prejaviť a hlásiť sa k nim, ako ich môžeme očakávať od 

tých, ktorý sa im učia prostredníctvom nás? Emócia je fyzická, emócia sa prejavý telesným 

signálom. Telo je ten element, ktorý nám podáva správy o tom, ako žijeme. Ako (ne)zvládame 

záťažové situácie i opakujúce sa situácie bežného života. Naučiť sa porozumieť reči našich 

emócii, ktoré s nami komunikujú prostredníctvom tela, patrí k základným predpokladom pre 

zlepšenie kvality života v rôznych oblastiach. K možnostiam, pomocou ktorých je možné 

naučiť sa naše emócie vnímať a následne vďaka tomuto porozumeniu podporiť našu odolnosť 

voči záťaži, patrí arteterapia. 

 

PSYCHICKÁ ODOLNOSŤ 

V minulosti bola otázka psychickej odolnosti (i keď nebola termínovo zadefinovaná) otázkou 

prežitia ako takého. Dnes môžeme hovoriť o psychickej odolnosti v súvislosti s kvalitou 

prežívaného života. Mareš (2012) hovorí o tom, že reziliencia býva niekedy chápaná iba ako 

vlastnosť človeka, ako určitý priaznivý rys osobnosti. Táto odolnosť (ako osobnostný rys) býva 

označovaná ako nezdolnosť v zmysle hardiness. Podľa Šolcovej a Kebzu (in Selko, 2007) je 

hardiness konštalácia osobnostných rysov, ktoré sú charakteristické troma základnými 

komponentami: jedinci s vysokou úrovňou hardiness sa naplno vkladajú do toho, čo robia 

(commitment), sú presvedčení, že môžu ovplyvniť udalosti vo svojom živote a tiež tak aj 

jednajú (control).  

 

Zmeny vo svojom živote považujú nielen za bežné, ale zároveň i za nutnú podmienku a podnet 

ďalšieho vývoja (challenge). 

 Commintment – schopnosť prevziať zodpovednosť za úlohu, projekt či vzťah. 

 Control – schopnosť mať svoj život vo svojich rukách, mať naň vplyv, riadiť jeho 

priebeh, byť príčinou toho, čo sa v ňom deje, prostriedkom, ktorým sa to deje, silou, ktorá 

jedná a autorom zamýšlaných účinkov. 

 Challenge – vedomie toho, že život človeka je charakterizovaný premenlivosťou a nie 

stabilitou. Osoba vidí vzťahy, problémy a situácie ako výzvy, nie ako problémy.  

 

Křivohlavý (2001) popisuje nezdolnosť v poňatí koherencie, ktorý sformuloval Antonovský. V 

jeho ponímaní sa koherencia chápe ako pospolitosť v sociálnom zmysle slova, to znamená 

pevná súdržnosť skupiny ľudí a zároveň i vnútorná skĺbenosť osobnosti človeka, to znamená 

jeho jednoliate, „nerozdvojené“ srdce (pevný charakter). Opakom koherencie je potom 

nesúdržnosť a rozporuplnosť v skupine ľudí i nepevnosť a nejednotnosť osobnosti. Človek 

vykazujúci pevnú vnútornú jednotu (koherenciu) a žijúci v pevnej, súdržnej spoločenskej 

skupine, lepšie vzdoruje životným ťažkostiam.   

 

Osobnostnú charakteristiku koherencie Antonovskij (podľa Křivohlavý, 2001) definoval troma 

základnými charakteristikami: 

 zrozumiteľnosť situácie 
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 zmysluplnosť boja 

 zvládnuteľnosť úloh 

 

Thorová (2015) uvádza, že reziliencia je definovaná skôr ako proces než ako konkrétny 

osobnostný rys. Reziliencia sa rozvíja v dynamickom procese interakcie vznikajúcom medzi 

osobnosťou človeka a prostredím, ktoré ho obklopuje. Na proces reziliencie sa podieľa veľa 

faktorov, ktoré majú kumulatívny charakter. Vstupujú sem vrodené predispozície, naučené 

zručnosti a charakteristiky vonkajšieho prostredia. 

 

Mareš (2012) poukazuje aj na novšie bádania, ktoré ukazujú, že odolnosť nie je homogénny 

celok. Môžeme rozlíšiť tri odlišné podoby odolnosti, ktoré sú spracované v nasledovnej 

tabuľkovom zobrazení (Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 

Podoby odolnosti Charakteristika jednotlivých druhov odolnosti 

návrat k normálu, 

prípadne uzdravenie 

(recovery) 

ide o prípad, kedy je jedinec ťažkou situáciou vychýlený z 

normálneho stavu, avšak potom, čo distres skončí, sa rýchlo vracia 

do pôvodného predstresového stavu, negatívna udalosť v ňom 

nezanechá nepriaznivé stopy. 

rezistencia,  

odpor (resistance) 

jedinec sa nenechá vyviesť z miery, funguje normálne pred 

pôsobením stresoru, v priebehu stresovej udalosti i po nej, akoby sa 

ho stresujúca udalosť nedotkla, navonok sa správa rovnako. Tým sa 

však odlišuje od bežnej populácie, pretože neprejavuje "normálne" 

negatívne emócie viazané na tieto situácie ako sú napr. strach, 

smútok, úzkosť ... 

rekonfigurácia, 

zmena 

(reconfiguration) 

ide o zmenu osobnosti, kedy jedinec prežije traumu a vyjde z nej 

pozmenený. Sú dve možnosti. Prvou je možnosť, že osoba môže byť 

traumatizujúcou skúsenosťou obohatená a možno lepšie zvládne 

ďalšiu podobnú situáciu. Druhou možnosťou je, že rekonfigurácia 

nevyústi do pozitívnej zmeny a osoba bude traumatizujúcou 

skúsenosťou poznačená na krátku dobu alebo i trvalo. 

Zdroj: Mareš (2012) 

 

Medzi koncepcie odolnosti – reziliencie sú zaraďované ako väčšina psychologických koncepcií 

využívajúcich určité protektívne (ochranné, podporné) prvky vo vzťahu k osobnej pohode, 

kvalite života a ku zdraviu. 

 

Niektoré významné protektívne faktory súvisiace s psychickou odolnosťou – rezilienciou 

detí a dospievajúcich sme spracovali do tabuľkového znázornenia (Tabuľka 2). 
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Tabuľka 2 

Protektívne faktory Charakteristika jednotlivých protektívnych faktorov 

osobnostné faktory 

Ideálna identita, vyznačuje sa hlbokým porozumením vlastnej osobe, 

flexibilitou, aktívnym prístupom k životu, vnímaním vlastnej 

účinnosti a odolnosťou voči sociálnym tlakom, pozitívnym 

sebapojatím, komunikačnými zručnosťami, sebadôverou, 

schopnosťou vytvárať realistické plány, záujem o nové skúsenosti a 

pod. 

emocionálne a 

motivačné faktory 

Ide o schopnosť efektívne pracovať s negatívnymi i pozitívnymi 

emóciami, zvládanie silných emócií a impulzov. Patrí sem i humor, 

optimizmus, prejavenie motivácie ku zmene a chuť chopiť sa 

príležitosti. Deti, ktoré sú odolnejšie vykazovali 

„nekomplikovaný“ temperament, boli vnímavé, citlivé, pozitívne 

uvažujúce, láskavé a srdečné 

kognitívne faktory 

Schopnosť definovať a riešiť problémy, zručnosť pozitívne 

prehodnocovať myšlienkové štruktúry a rámce (tzv. reframing), 

vysoká inteligencia, dobré exekutívne funkcie a kvalitný spôsob 

spracovania informácií 

vzťahové faktory 
Emočná podpora aspoň jedného z rodičov alebo silné puto s inou 

starajúcou sa osobou v ich okolí typu príbuzný, učiteľ, tréner..); 

komunitné faktory 

Zapojenie sa do organizovaných komunitných voľnočasových a 

náboženských aktivít. V škole majú veľa záujmov, záľub a koníčkov, 

rozvíjajú mnoho priateľských vzťahov a zúčastňujú sa spoločenských 

aktivít (kluby, spolky, spoločnosti, cirkevné komunity a pod.); 

vzdelávacie faktory 

Školy, organizácie, odborníci, ktorí sa orientujú na podporu vývoja 

človeka a posiľňovanie reziliencie. Deti, ktoré mali vysokú mieru 

reziliencie v škole tiež vykazovali vyššiu úroveň rozumových 

schopností a jazykových znalostí. 

Zdroj: modifikované podľa Thorovej (2015) 

 

Bratská (2001) zhrnula faktory, ktoré pôsobia na utváranie odolnosti proti záťaži nasledovne: 

zdedené vlohy i vrodené predpoklady, osobnostné vlastnosti, vek, nadobudnuté poznatky a 

získané životné skúsenosti, postupné zvyšovanie požiadaviek, osvojené a zaužívané stratégie i 

techniky vyrovnávania sa so záťažovými situáciami, stav organizmu (únava, choroba, vplyv 

odmeny a trestu), úroveň ašpirácií, sebaregulácie, sociálna opora a iné. 

 

Každému človeku ide o to byť živý a zdravý. Ak niečo zasiahne do tohto stavu, snažíme sa o 

to, aby sa situácia pre nás nežiaduca a nepríjemná, zmenila. Snažíme sa o zvládnutie 

nepríjemnej situácie. Spôsoby ako to robíme sú rôzne a rôzna je i ich účinnosť. V odbornej 

literatúre poznáme proces zvládania stresu pod pojmom coping. “Coping14“, často prekladaný 

ako „zvládanie“, je jednou z tém, na ktorú sa zamerala pozitívna psychológia. Psychológovia 

sa dlho sústredili len na negatívne stránky ľudského fungovania, je preto veľkým prínosom 

                                                             
14 Coping býva definovaný ako reakcia zameraná na znižovanie fyzickej, emocionálnej a psychickej záťaže, ktorá 

je spojená so stresujúcimi situáciami a každodenným životom. 
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obrátenie pozornosti aj na mechanizmy, ktoré nám pomáhajú pri zvládaní každodenných úloh.  

 

K stratégiám zvládaniam patria: 

 stratégie zamerané na problém: úsilie o zmenu prostredia, podmienok, zahŕňa analýzu 

problému, zostavenie plánu, aktívne konanie, hľadanie praktickej sociálnej opory 

 stratégie zamerané na emócie: snaha vplývať na vlastné emocionálne reakcie, na prežívané 

ťažkosti, obsahuje vyjadrovanie emócií, hľadanie emočnej sociálnej opory, reinterpretáciu 

javov, prijatie situácie, alebo aj popieranie 

 stratégie zamerané na únik: denné snenie, spánok, užívanie alkoholu alebo drog, humor 

 stratégie zamerané na hodnotenie: úsilie definovať, nájsť osobný význam situácie 

 

Okrem stratégií zvládania sa ľudia môžu naučiť používať techniky a vedomé stratégie na 

prekonanie stresu. 

 

TECHNIKY, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEPŠIE ZVLÁDANIE ŤAŽKOSTÍ 

V závislosti od osobných preferencií a dostupných vnútorných a vonkajších zdrojov sa ľudia 

môžu zapojiť do aktivít, ktoré im pomôžu prekonať ťažké životné situácie a dostať ich viac na 

vedomú úroveň aby mohli nachádzať nové stratégie pre ich zvládanie. Tieto techniky zahŕňajú: 

 relaxáciu 

 meditáciu 

 imagináciu 

 biologickú spätnú väzbu – biofeedback 

 vieru 

 fyzickú aktivitu 

Mnohé z týchto techník poukazujú na skutočnosť, že telo a myseľ sú vzájomne prepojené a 

ovplyvňovanie jedného zmení fungovanie druhého. Byť si vedomý týchto spojení a všímať si 

ich je aj užitočná stratégia sebariadenia. 

 

PSYCHOSOMATIKA 

(Ne)zvládanie záťažových i bežných denných situácii má za následok nárast rôznych 

somatických i duševných ochorení, ktorých príčina je nejasná, alebo fyzické príznaky, ktoré 

človek uvádza, nie sú objektívne preukázateľné. Súčasná medicína sa podľa Honzáka (2014) 

zameriava primárne na liečbu tela, pozornosť venuje poruchám buniek, tkanív, orgánov. Na 

človeka nazerá ako na rýdzo biologický mechanizmus a neintegruje psychosociálne ani 

spirituálne faktory. Telo nie je len súbor buniek, tkanív a orgánov. K telu patria i emociálny a 

rozumový systém. Emócia nie je len pocit, emócia je fyzická.  

 

Podľa Honzáka (2017) sú emócie telesným dejom, neurochemické reakcie, ktoré nastavujú 

organizmus k akcii. Fyzicky ju cítime. Inak v tele cítime radosť, inak smútok, strach, hnev a 

pod. Pre vlastnú ochranu zdravia a integrity je preto dôležité, rozumieť svojim emóciám, vedieť 

odhaliť kde a ako ich cítime (ako sa prejavujú, ozývajú v tele) a porozumieť im (vedieť čo nám 

telo cez emócie hovorí). Z vlastnej praxe vieme, že ľudia sa zameriavajú na fyzické problémy 

a pomoc vyhľadávajú až v momente, keď telo ochorie. Málo ľudí vyhľadáva pomoc pri 

emocionálnej bolesti.  
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Uvedieme príklad: Ľudia trpiaci syndrómom vyhorenia častokrát nevenovali pozornosť 

signálom, ktoré k nim vysielalo telo v podobe prežívaných emócií. Snažili sa ich rozumovo 

poprieť a hľadať vysvetlenia. Rozum sa im podarilo na čas presviedčať o tom, že je všetko v 

poriadku. Emócie však nemohli oklamať a nevenovanie pozorosti týmto signálom viedlo k 

fyzickým prejavom a syptómom, pre ktoré vyhľadali lekársku pomoc. Telo ich zastavilo.  

 

Po vylúčení somatického ochorenia museli venovať konečne pozornosť svojim emóciám a 

pocitom. Neprekvapuje nás to. Od malička väčšinu ľudí učí okolie popierať a príliš neprežívať 

svoje emócie. Dieťa svoje emócie prežíva ako fyzickú bolesť, ale počas života sa naučí, že 

emócie sú nepodstatné a nevhodné im venovať zvýšenú pozornosť. Emócia na fyzickej úrovni 

je však jedným z príznakov pri rôznych ochoreniach (napríklad úzkosť pacienta s anginou 

pectoris, kedy úzkosť zaplaví organizmus katecholamínmi, čo má dopad na ohrozený srdečný 

sval, por. Honzák, 2014).  

 

Napriek tomu, že si fyzické prejavy nespájame s emóciami, tento proces sa v našom tele 

odohráva. Neviditeľný dlhodobý stres a dlhodobo potlačované emocionálne prejavy môžu 

spustiť viditeľné ochorenie. Na človeka je dôležité nazerať ako na celok, nie len ako na fyzickú 

bytosť bez emocionálneho, duševného, sociálneho a spirituálneho prežívania. Človeka ako 

celok, v jeho jednote vníma celostný (holistický) prístup a biopsychosociálny prístup (ktorý 

však neberie do úvahy spirituálnu zložku života a jej vplyv na život jednotlivca). 

 

Pôsobenie emócií môžeme podľa Honzáka (2017) zachytiť na troch osiach: nabudenie versus 

útlm, priblíženie versus oddialenie a spolupráca versus súperenie. Tieto telesné deje sú 

preložené do vedomia a to, čo si uvedomujeme, sú pocity. Rozlišujeme šesť základných emócií: 

strach, hnev, radosť, smútok, odpor a údiv. 

 

Tabuľka 3 

Rozdiel medzi emóciou a pocitotom  

Pocity zaisťujú dlhodobé prežívanie nášho 

JA (telo + myseľ) 

Emócie zaisťujú momentálne prežitie nášho 

JA (telo + myseľ) 

Pocity sú subtilné, ale trvajú dlhšie Emócie sú intenzívne a krátkodobé 

STAROSŤ je pocit Príslušná emócia je STRACH 

NEPRIATEĽSTVO je pocit Príslušná emócia je HNEV 

ŠŤASTIE je pocit Príslušná emócia je RADOSŤ 

DEPRESIA je pocit Príslušná emócia je SMÚTOK 

NECHUŤ je pocit Príslušná emócia je ODPOR 

PREKVAPENIE je pocit Príslušná emócia je ÚDIV 

Zdroj: podľa Honzáka (2017) 

 

Rudolf (2018) uvádza, že ľudia žijú v „situácii“, to znamená, že podliehajú neustále sa 

meniacemu pnutiu medzi indivíduom a okolím. Na toto pnutie reaguje v medziach vlastnej 

odolnosti/pružnosti. 
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ARTETERAPIA 

Jednou z možností, ktoré sa uplatňujú v rámci všeobecných techník zvládania ťažkostí je 

arteterapia. Arteterapia je užité, aplikované umenie v zmysle jeho uplatnenia pri intervencii na 

pomoc postihnutým, znevýhodneným jedincom, jedincom s rôznym druhom ochorenia či 

obmedzenia alebo skupine. Pomáha vrátiť človeka do stavu harmónie so sebou samým, svojim 

okolím a so svetom. 

 

Arteterapia predstavuje súbor umeleckých techník a postupov, ktoré majú okrem iného za cieľ 

zmeniť sebahodnotenie človeka, zvýšiť jeho sebavedomie, integrovať jeho osobnosť a priniesť 

mu pocit zmysluplného naplnenia života (Šicková, 2016). 

Zameriava sa na proces tvorby a na významy, ktoré si autor sám nachádza a ktoré mu pomáhajú 

porozumieť sebe, iným ľuďom i svetu. Zároveň ide o kreatívnu aktivitu, ktorá pomáha rozvíjať 

osobnosť človeka v jeho bio-psycho-socio-spirituálnej celistvosti. Podporuje nachádzanie 

kreatívnych riešení tam, kde myslenie a logika samotné nestačia. 

 

S nepriazňou, postihnutím či znevýhodnením môžeme zvádzať boj a vnímať ich ako svojho 

úhlavého nepriateľa, alebo ich môžeme prijať ako svojho životného partnera a priateľa, ktorý 

nám pomáha rásť a odolávať životným nástrahám. 

Šicková (2016) uvádza, že najlepšou cestou k tomu, zostať šťastný i v ťažkej životnej situácii 

či chorobe, je tvorivý proces, kedy trpiaci i pomáhajúci vzájomne spolupracujú, no zároveň 

spolupracujú aj s chorobou, hendikepom či ťažkou problémovou situáciou a snažia sa pochopiť 

ich zmysel pre ich život. Za dôležité považuje zachovanie si koherencie s jej aktívnymi 

kognitívnymi, emocionálnymi aspektami, ktorými sú chápanie zmyslu, zvládanie choroby, 

zvládanie strachu z neznámeho a jeho prekonávanie. Vnímanie ťažkej situácie sa v arteterapii 

ovplyvnej fenomenológiou riadi predpokladom, že videnie nezávisí na obrazoch samých, ale 

na tom, ako ho vnímame a chápeme. Je to program, v ktorom je chorý alebo postihnutý človek 

aktívnym činiteľom. 

 

A byť aktívnym v riešení problémových situácií je jedným z predpokladov ich zvládania. 

Samotný arteterapeutický proces môže byť záťažovým procesom, pri ktorom si človek môže 

uvedomiť, ako so sebou v takýchto situáciách narába a ako pristupuje k úlohám, novým 

situáciám, ktoré môžu byť zároveň záťažovou situáciou. 

Liečebný pedagóg (pomáhajúci profesionál) týmto procesom človeka sprevádza a pomáha mu 

hľadať jemu vlastné spôsoby riešenia a zvládania. Ponúka mu možnosť expresívneho 

vyjadrenia, ktoré je zdrojom učenia sa, porozumenia, povzbudenia, podpory, pochopenia a 

relaxácie. 

 

Kvalita výtvarného vyjadrenia podľa Campbelovej (1998) spočíva v tom, že prináša obohatenie 

našej tvorivosti, podporuje sebauzdravujúce procesy a pomáha nám porozumieť tomu, že je v 

našich silách zmeniť seba samého, naše vzťahy a prostredie, v ktorom žijeme. Vnútorný 

potenciál výtvarnej tvorby spočíva v tom, že vyžaduje aktívne zapojenie i ochotu riskovať a 

zároveň umožňuje jedinečné sebavyjadrenie na základe neverbálnych prostriedkov. 

 

Stehlíková Babyrádová (2016) považuje za kľúčové v arteterapii jej integrujúce účinky, ktoré 
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pôsobia na často rozloženú osobnosť človeka a pozitívnu iniciáciu návratu k riešeniu vzťahu k 

sebe i vzťahov interpersonálnych a vzťahov v skupine. Z toho vychádza i kľúčový cieľ 

arteterapie, ktorým je upevnenie viery v seba samého a v realizácii svojich možností. 

 

V rámci arteterapie sa využíva mnoho techník, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti ľudského 

prežívania. Mnoho techník sa či už priamo alebo nepriamo zameriava na sebavnímnanie, 

sebapoznávanie, sebaporozumenie, sebachápanie, sebaobraz a hľadanie súvislostí medzi Ja, 

inými ľuďmi a svetom. Jednou z takýchto techník je aj práca s telovou schémou. Kresba ľudskej 

postavy patrí k často využívaným diagnostickým metódam, kde sa testujúci zameriava na rôzne 

aspekty. Primeranosť veku, veľkosť postavy, reálnosť postavy, detaily, sklon, umiestnenie, 

zvýraznené či chýbajúce časti a pod. Ďalšou z možností je dokresľovanie (dotvorenie) 

predtlačenej postavy. Ak však hovoríme o telovej schéme, chápeme to ako vnímanie seba a 

svojho tela (seba vo vzťahu k svojmu telu/sebaprijatia, sebaakceptácia, sebavnímanie). U ľudí 

s nejakým druhom postihnutia býva telová schéma často narušená, vnímajú sa reálne, alebo 

niečo uberú či pridajú.  

 

Problémy s telovou schémou majú i ľudia trpiaci poruchami príjmu potravy. Vidia sa inak ako 

ich vidia iný a častokrát tému tela odmietajú. Práca s telovou schémou je v týchto prípadoch na 

dvojdimenzionálnej úrovni. My však chápeme prácu s telovou schémou s presahom do 3D 

vnímania. Teda obraz je dvojdimenzinálny, ale pomocou prepojenia cez sebavnímanie, 

imagináciu môžeme "cítiť" telo, ako reálny celok. Ako sme už spomenuli, emócie sú telesným 

dejom. Vychádzajúc z vlastných skúseností z praxe, je pre ľudí ťažké pomenovať (definovať) 

čo cítia, alebo ako sa cítia. Prichádzajú z dôvodu, že cítia určitý diskomfort, disharmóniu, 

vnímajú, že niečo nie je v poriadku, nedarí sa im, život sa im rúti a pod. Keď však príde na 

otázky ako sa cítite, čo cítite, kde to cítite, nedostávam odpoveď. Najčastejšou odpoveďou je 

"neviem". Poznajú sice pojem emócia či pocit, ale v ich konkrétnom pomenovávaní vo vzťahu 

k sebe či iným ľuďom nastáva problém. Niekedy môže byť za tým pocit hanby alebo viny, že 

cítia nejaké negatívne emócie. Častejšie je to však o odpojení sa od tela, od seba. Je to naučený 

spôsob, stratégia, ktorú v určitom okamihu zvolili aby prežili.  

 

Vysvetľujeme im to pomocou metafory o nových hodinkách. Ak si kúpite nové hodinky na 

batériu, musíte najprv odstrániť ochranú fóliu, ktorá oddeľuje batériu od strojčeka. Ak tam fóliu 

necháte, hodinky nebudú fungovať tak ako majú. Napriek tomu, že je batéria i strojček v 

poriadku. Vyzerajú sice v poriadku a dobre, ale nefungujú. Aby fungovalo naše telo ako celok 

správne, je potrebné odstrániť prekážku (fóliu), ktorá bráni spojeniu medzi hlavou (vnímaním 

mysľou) a telom (telesnými prejavmi), medzi zdrojom (batéria) a mechanikou (strojček).  

 

Emócie obsahujú informáciu, sú však tiež subjektívnym prežitkom pocitov a motivačných síl, 

významnejších než akákoľvek iná informácia. Ovplyvňuje našu myseľ skôr, než je (myseľ) 

schopná jasného uvedomenia situácií, súvislostí (Honzák, 2017).  

 

Podľa Rudolfa (2017) emocionálne dianie sprístupňuje aktuálnu situáciu prežívaniu. Vytvára 

spoľahlivý dojem o význame objektu, o aktuálnom rozpoložení subjektu a o druhu ich 

vzájomného vzťahu. Emócia je teda viac ako reakcia subjektu na vonkajšie vnemy. Umožňuje 
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aj zrkadlenie objektného sveta v subjekte a odhad ich vzájomného vzťahu. Prostredníctvom 

emócií sme schopní hodnotiť situácie, v ktorých sa nachádzame. Emócia zároveň zahŕňa aj plán 

akcie, ako situáciu zvládnuť. 

 

VÝSKUM 

Vychádzajúc z teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblastí reziliencie, 

psychosomaticky, emócií a arteterapie sme navrhli arteterapeutickú aktivitu, ktorá prebieha v 

postupných krokoch, ktoré sa na záver vyhodnotia a zhrnú v poslednej kľúčovej aktivite, ktorú 

sme nazvali „Emocionálne telo“.  

Ide o pilotnú štúdiu, respektíve predvýskum, ktorý sme uskutočnili u niekoľkých skupín 

študentov arteterapie. Celkový počet študentov (výskumná vzorka) bol 98. Celá aktivita 

pozostávala z piatich stretnutí, ktoré prebiehali raz týždenne. Prvé štyri v trvaní 90 minút, 

posledné piate stretnutie trvalo 3 hodiny. Ako metódy zhromažďovania údajov boli použité 

pozorovania umeleckej práce a reflexné diskusie s účastníkmi.  

Táto technika bola zameraná na podporu osobnostných rysov ovplyvňujúcich hardiness a 

koherenciu (vytrvalosť a súdržnosť), ktoré vychádzajú z odkazu Antonovského. To znamená, 

že vo výsledku si študenti (účastníci výskumu) cez praktické zážitkové výtvarné aktivity 

zamerané najmä na sebaspoznávanie v kontexte zvládania záťažových situácií uvedomia 

význam pojmov, ako sú: zrozumiteľnosť situácie, zmysluplnosť boja a zvládnuteľnosť úlohy. 

Na základe toho si môžu uvedomiť vlastné stratégie, ktoré používajú pri zvládaní záťažových 

situácií. 

 

STRATÉGIA POUŽITÁ VO VÝSKUME 

Na prvom stretnutí dostali študenti inštrukciu výtvarne ľubovoľne znázorniť tému „Symbol 

môjho JA“. Mohlo ísť o konkrétny či abstraktný obraz na formát papiera A4 alebo A3. Použiť 

mohli rôzny výtvarný (kresebný) materiál i techniku spracovania (maľba, kresba, koláž, 

asambláž...). Na druhom stretnutí mali za rovnakých podmienok znázorniť tému „Živel môjho 

JA“ (vyberá si so živlov oheň, voda, zem, vzduch a kov). Na treťom stretnutí dostali inštrukciu 

znázorniť tému "JA a moja téma" (čo je moja téma, čím sa dlhodobo/opakovane zaoberám). Na 

štvrtom stretnutí znázorňovali tému „Farba môjho JA“.  

Po výtvarnom spracovaní nenasledovalo zvyčajné zdieľanie a diskusia o výslednom obraze. 

Možnosť diskusie o procese však zostala. Medzi štvrtým a záverečným piatym stretnutím 

dostali študenti zadanie na domácu prácu. Ich domácou úlohou bolo zabezpečiť si niekoho, kto 

ich obkreslí na veľký baliaci papier. Mali si zvoliť ľubovoľnú polohu, ktorá je pre nich 

pohodlná, príjemná či typická. Nemalo ísť o jednoduché obkreslenie obrysu postavy v ľahu na 

chrbáte. Obkreslenú postavu si mali po obryse vystrihnúť a vystrihnutý obrys svojej postavy 

priniesť so sebou na záverečné stretnutie. Spolu s obrysom si mali priniesť aj svoje štyri 

predchádzajúce práce. Na úvod záverečného stretnutia sme zaradili krátku relaxáciu, aby sa 

mohli sústrediť na prácu s telom, ktorá nasledovala.  

Vyzvali sme ich aby sa pohodlne usadili, stíšili sa a zatvorili oči. Najskôr sa mali sústrediť na 

svoje dýchanie. Nechali sme im chvíľu čas na to, aby sa mohli celkom upokojiť a dostatočne 

sa sústrediť. Po chvíli sme ich požiadali, aby si predstavili situáciu, kedy sa cítili byť v ohrození.  

Podstatné bolo uvedomiť si, kde v tele cítia, že sú zraňovaní, niečo ich zasiahlo, dotklo sa ich. 

Kde cítia bolesť, nepohodu, diskomfort, nepríjemný pocit. Ktorá časť alebo časti tela sa im 
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ozývajú. Mali si uvedomiť akú má tento pocit tvar, farbu, intenzitu, veľkosť. Nechali sme im 

chvíľu čas, aby vedeli daný vnútorný obraz a pocit uchopiť a ukotviť v pamäti. V ďalšom kroku 

sa mali sústredieť na tú časť alebo časti tela, ktoré im pomáhajú zvládať záťažové situácie, 

situácie, ktoré sú pre nich z nejakého dôvodu ťažké či nepríjemné. Na čo sa v rámci svojho tela 

spoliehajú, o čo sa opierajú, kde sa cítia byť silný. Opäť sa mali sústrediť na uvedomenie si 

farby, tvaru, intenzitu a veľkosť. Nakoniec sa mali sústrediť na to, či nejaká ich časť tela 

potrebuje podporu, pomoc alebo ochranu. Po ukončení tejto krátkej imaginácie sme ich 

požiadali aby otvorili pomaly oči a do obrysu svojho tela zaznačili slabé, silné a prípadne 

ohrozené časti tak, ako ich videli vnútorným zrakom v imaginácii (predstave). Ideálne je, ak si 

svoj obrys môžu voľne položiť na zem, alebo pripevniť na stenu. Po dokončení zakreslovania 

do obysu postavy nasledovala diskusia. Každý člen skupiny odprezentoval svoj obrys a 

jednotlivé body na ňom. Popisovali svoje „bolestivé“ (slabé, zraniteľné) časti/miesta. Išlo o 

miesta kadiaľ cítia vstupovať bolesť. Rovnako popisovali svoje silné miesta, oporné body, na 

ktoré sa v rámci svojho tela spoliehajú pri prekonávaní záťaže, nepríjemností, problémov. V 

prípade ak cítili, že niektorá časť potrebuje pomoc a podporu, mali popísať aj tú. Po 

odprezentovaní zakreslených bodov v obryse ich porovnávali so svojimi predchádzajúcimi 

prácami. Individuálne si porovnávali farebnosť, tvary, použité symboly, obsahy. Takto sme 

individuálne postupovali so všetkými zúčastnenými a spracovávali sme si poznámky k 

ďalšiemu spracovaniu.  

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Zozbierané údaje zahŕňali naše pozorovania umeleckých diel a spätnú väzbu účastníkov počas 

diskusie o ich obrazoch a procesoch. Zamerali sme našu analýzu na faktory farby, tvaru, 

symbolov a všeobecného obsahu. Hľadali sme spojenia a metafory spájajúce umeleckú 

reprezentáciu s telesným sebapozorovaním. 

 

Po spracovaní zozbieraných údajov sme zistili, že medzi zaznamenanými bodmi v obryse 

postavy a predchádzajúcimi výtvarnými prácami jednotlivcov je najväčia zhoda vo farebnosti. 

Z 98 zúčastnených bola zaznamenaná zhoda u 80 (78,40%). Druhá najvyššia zhoda bola v tvare. 

Z 98 zúčastnených malo zhodu v tvare 76 (74,48%). Z 98 zúčastných malo zhodu v obsahu 60 

(58,80%) a 52 (50,96%) malo zhodu v symboloch.  
 

Tabuľka 4 

Závislosť medzi záverečnými umeleckými dielami a umeleckými dielami z predchádzajúcich 

relácií (n = 98) 
Oblasť zhody15 n % 

Farba 80 78,40 

Tvar 76 74,48 

Obsah 60 58,80 

Symboly 52 50,96 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Zhody medzi týmito oblasťami jednotlivých výtvarných produktov naznačujú spojenie medzi 

sebapozorovaním, telesnými príznakmi a emocionálnym blahobytom. Z výsledkov výskumu 

                                                             
15 medzi zaznamenanými bodmi v záverečnom výtvarnom zobrazení a predchádzajúcimi výtvarnými 

spracovaniami zadaných tém. 
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môžeme konštatovať, že hoci si neuvedomujeme svoje vlastné emócie a prežívanie na úrovni 

tela, predstavujú súčasť nášho sebavnímania. Ovplyvňujú a odrážajú sa v našom prejave 

(správaní). Zhody vo farebnosti, tvaroch, obsahoch a symboloch boli pre účastníkov 

prekvapujúce. Získali náhľad, uvedomili si a pochopili, čo sa deje v ich živote, ako sa sami so 

sebou a svojim telom zaobchádzali v emocionálne ťažkých situáciách. Vybrané arteterapeutické 

techniky a témy prispeli k sebe / porozumeniu a odrážali autentické a skutočne prežívané 

emócie a pocity.  

 

Témy prvých štyroch stretnutí boli zamerané na JA v súvislostiach (vzťahoch), kde sa účastníci 

výskumu sústredili na výtvarné metafory vychádzajúce z vlastného sebapoznania a 

sebavnímania. Každé stretnutie bolo zamerané na hlboké sebaprežívanie, sebakoncentráciu a 

proces. V konečnom dôsledku nejde o samotné číselné výsledky. Bolo dôležité pracovať na 

niekoľkých témach samostatne počas niekoľkých stretnutí, pretože účastníci mohli intenzívne 

zažívať, že zhody v určitých oblastiach nie sú náhodné, ale opakujú sa. Preto nie sú ovplyvnené 

súčasnou náladou, podmienkami alebo rámcom mysle. Zbieranie výtvarných prác v priebehu 

času viedlo k zameraniu ich pozornosti na jednotlivé otázky, ktoré sú dôležité a pravdivé. 

Najvýznamnejšou hodnotou je zistenie vychádzajúce zo spätnej väzby od zúčastnených. 

Väčšina z nich prišla k záveru, že si svoje telo málo všímajú, respektíve neprikladali signálom, 

ktoré im telo dávalo význam. Objavili, poprípade si uvedomili na čo sa spoliehajú v rámci 

svojho tela, ktorú časť/časti zaťažujú a ktorú časť/časti majú najviac ohrozené zranením a ako 

sa o seba v takom prípade (ne)starajú. 

 

Časti tela, ktoré používali na sebaobranu (silné časti) alebo časti, ktoré neboli chránené, ich 

často bolievali (najčastejšie dávali o sebe vedieť prostredníctvom bolesti). Časti, ktoré boli 

označené v obryse tela obsahom, farbou, tvarom alebo symbolom, boli miesta, cez ktoré telo 

„komunikuje“. Napríklad jedna študentka označila ako slabú časť svojho tela svoju tvár (jej 

tvár pohlcuje/absorbuje do seba to, čo ľudia „na ňu vrhajú“) a použila červenú farbu, aby ju 

zdôraznila. Ako neskôr povedala, často má problémy so zápalmi dutín, čeľuste a zubov. 

Niekedy je zápal taký silný, že vyžaduje operáciu. Svoju tvár si nechráni, ale snaží sa takýmto 

situáciám čeliť a vydržať to. Symbol červenej farby je tiež zaujímavý z hľadiska spojenia so 

zápalom. 

 

Dospeli sme i k zaujímavému poznatku, že existuje súvislosť polohy tela pri obkreslovaní s 

potrebou ochrany. Dve tretiny zúčastnených nemalo potrebu (nebolo pre nich dôležité, alebo 

im vôbec nič nenapadlo) znázorňovať miesta, ktoré by potrebovali chrániť, podporiť. Väčšina 

z nich bola obkreslená v polohe, ktorá ich slabé miesta prirodzene chránila, alebo v rámci 

verbálneho popisu povedali, čo v situácii, keď zacítia bolesť pri ohrození urobia. Napríklad ak 

pri subjektívnom ohrození pociťujú bolesť v oblasti brucha, nechali sa obkresliť v embrionálnej 

polohe, kedy je táto oblasť chránená. Alebo vo verbálnom popise povedali, že v momente ako 

ucítia bolesť v oblasti brucha, chránia si ho inštiktívnym priložením rúk na túto oblasť. Jedna 

tretina zúčastnených znázornila alebo verbalizovala miesta, ktoré potrebujú ochrániť, podporiť. 

Väčšina z nich mala postavu obkreslenú vo veľmi otvorenej polohe, bez možnosti chrániť sa. 

Na otázku prečo sa nijako sami nechránia a nebránia reagovali prekvapene a niektorí sa dokonca 

v tomto momente rozplakali. Tu sa otvára možnosť pre prácu s vlastnou sebaochranou a 
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sebapodporou.  

Získali sme informácie o tom, ako je fyzické prežívanie emócií a následných pocitov prepojené 

s našim subjektívnym zdravím. Jednotliví členovia výskumnej skupiny mali možnosť celostne 

si uvedomiť ako so sebou a svojim telom zaobchádzajú v stresujúcich, záťažových a 

ohrozujúcich situáciách. Rovnako mali vytvorený priestor pre hľadanie súvislostí. 

 

DISKUSIA A ODPORÚČANIA 

Táto práca otvorila mnoho tém a otázok pre ďalšie spracovanie. Pre ďalšiu prácu s telesnou 

schémou považujeme za dôležité pracovať s menšími skupinami, prípadne individuálne. 

Rovnako venovať viac poroznosti samotnému procesu obkresľovania obrysu tela.  

Treba účastníkov vopred upozorniť na dôležitosť venovať pozornosť polohe, v ktorej chce byť 

obkreslený ako i osobe, ktorá ho bude obkresľovať. Nezosobňovať si výsledné proporcie, ktoré 

nie sú objektívnou realitou, ale odzáža sa v nich (ne)rešpektovanie osobných hraníc 

obkresľujúcej osoby. Tento zoznam návrhov nie je úplný, ale môže prispieť k zlepšeniu praxe 

na základe našich skúseností a zozbieraných výsledkov výskumu. 

 

ZÁVER 

V našej výskumnej štúdii sme skúmali význam emócií, pocitov, ich zastúpenie v telesných 

symptómoch a ich vplyv na telovú schému. Na základe našich predchádzajúcich poznatkov a 

skúseností sme vytvorili arteterapeutickú techniku zameranú na sebapozorovanie s využitím 

práce so schémou tela. Ciele štúdie boli splnené a spätná väzba na používanie techniky, jej 

význam a prínos pre účastníkov boli zhromaždené a analyzované. Prostredníctvom 

arteterapeutických techník sme dokázali prepojenia medzi emóciami a symptómami tela, ako 

aj dôležitosť celkovej (celostej) starostlivosti o seba. 
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FARBA VO VÝTVARNOM ZOBRAZENÍ (Z VÝSKUMU)  
 

COLOR IN ARTISTIC REPRESENTATION (FROM RESEARCH) 
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ABSTRAKT  

Príspevok prezentuje teoretické ukotvenie tematiky farby v kontexte výskumu, ktorý bol zameraný na 
zistenie názorov žiakov na preferenciu farieb.  
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ABSTRAKT 
The article presents a theoretical anchoring of the color topic uin the context of rearch, which was 

focused on finding out pupils is view on color preference. 
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V rámci širšie koncipovaného výskumu sme skúmali preferenciu farieb u žiakov mladšieho 

školského veku. Teoretické východiská k tejto problematike sú dostupné v prácach  

 

Jednotlivé zistenia uvádzame v predmetnom príspevku. 

 

CIEĽ  VÝSKUMU  

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo skúmať názory detí na farbu ako výrazový prostriedok 

a následne analyzovať a interpretovať údaje v kontexte výtvarného prejavu žiakov mladšieho 

školského veku. 

 

VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

1. Akú farbu žiaci najviac preferujú z ponúkanej farebnej škály, ktorá sa im najviac páči a 

prečo? 

2. Akú farbu žiaci najmenej preferujú z farebnej škály farbu, ktorá sa im nepáči a odôvodniť 

prečo? 

3. S akými farbami žiaci spájajú príjemné, pozitívne pocity ako radosť, láska, pokoj? 

4. A akými farbami žiaci spájajú nepríjemné, negatívne pocity u detí ako hlad, hnev, zlo a 

smútok? 

 

VÝSKUMNÉ METÓDY 

Dotazník patrí medzi jednu z najčastejšie používaných metód vo výskume a používa sa hlavne 

v spoločenských vedách na hromadné a rýchle zisťovanie faktov, postojov, názorov, 

preferencií, hodnôt, motívov, záujmov alebo potrieb. Dotazník má svoju pevnú štruktúru a tú 

je potrebné pri jeho zostavovaní dodržať a musí byť dôkladne premyslená. Dotazník sa skladá 

z prvkov nazývaných dotazníkové položky. Pri tvorbe dotazníka môžeme použiť rôzne typy 

položiek, ktorých výber závisí od viacerých faktorov, ako napr. cieľ výskumu, skúmaná 

problematika, výskumná vzorka, dĺžka dotazníka a podobne.(Gavora, 2010). Vo výskume bol 

dotazník hlavnou výskumnou metódou. 

 

VÝSKUMNÁ VZORKA 

Výskumnú vzorku tvorili žiaci primárneho stupňa vzdelávania z Bratislavského a Bansko 

Bystrického regiónu. Vo výskume sa zúčastnilo celkom 87 žiakov. Vybrané školy boli 

porovnateľné z hľadiska charakteru regiónu a organizácie základnej školy. 

 

Tabuľka č. 1  

Prehľad respondentov z hľadiska pohlavia a regiónu 

 Bratislavský región Región Banská Bystrica N 

chlapci 18 20  

dievčatá 25 24  

N 43 44 87 

 

Respondentov sme požiadali o vyplnenie dotazníka individuálnou formou a osobnou 

komunikáciou, pri ktorej sme si robili aj zápisky pre potreby analýzy a hodnotenia. Na 
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odpovede sme nereagovali, ale vypočuli sme si ich bližšie vysvetlenie. Vyplnené a zozbierané 

dotazníky sme následne spracovali, vyhodnotili a zovšeobecnili. Zozbierané fakty pomocou 

dotazníka nám umožnili zodpovedať výskumné otázky, ktoré sme si na stanovili. 

 

INTERPRETÁCIA ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV 

Použitý dotazník bol špecificky upravený pre potreby vekovej kategórie. Jednotlivé otázky boli 

doplnené ukážkou farebnej škály, z ktorej si žiaci farby mali možnosť vybrať. 

Na získanie údajov sme v dotazníku použili celkom desať otázok. Dotazník obsahoval 

zatvorené otázky s jednoduchým výberom odpovedí (len jedna možnosť) a otázky s 

viacnásobným výberom odpovedí (viac možností). Dotazník bol výskumnou vzorkou 

vypracovaný individuálne. 

 

Otázka: Ktorá farba sa ti páči najviac?  

Z vybranej výskumnej vzorky 52,7 % respondentov uvádzalo, že ich najobľúbenejšou farbou 

je tmavomodrá. Tento fakt uviedli chlapci aj dievčatá. Ružová a tmavozelená farba sú na 

druhom mieste obľúbenosti, s rovnakou hodnotou 28 %. Na treťom mieste je farba čierna. 19,3 

% respondentov ju považuje za svoju obľúbenú. Medzi obľúbené farby vybraných 

respondentov patrí aj fialová, žltá a červená. Respondenti okomentovali svoj výber jednou 

vetou. Niektorí nevedeli vyjadriť konkrétne, prečo sa im daná farba páči a zhodnotili to 

komentárom ako: lebo sa mi veľmi/najviac páči, lebo ju mám rada/veľmi rada. Väčšina vedela 

presne vyjadriť svoj názor a zdôvodniť, prečo si vybrali túto farbu. Mnohým sa farba spája s 

obľúbeným predmetom, obľúbeným javom a preto ju prirovnali. Tmavomodrá farba sa deťom 

spája s vodou, oblohou. Zelená farba je symbolom jari, je to farba zelenej stonky. Slnko je žlté, 

tulipán, ruže a iné kvety sú ružové, ako aj obľúbený pohár a sukňa. 

 

Otázka: Ktoré farby sa ti nepáčia? 

Až 53,3 % respondentov uviedlo, že sa im nepáči čierna farba, pretože im pripomína zlo, je 

veľmi tmavá a smutná. Spájajú si ju s tmavou nocou, ktorej sa boja. Z celkového počtu 33, 3 

%, sa nepáči farba šedá. Uvádzajú, že je nevýrazná a nevynikne. Spájajú ju aj so smútkom a 

zatiahnuto tmavou  oblohou. 20 % respondentov sa nepáčia farby hnedá a oranžová. Zaujímavý 

je údaj, ktorý respondentov udávajú o negatívnom postoji k oranžovej farbe - je ako horčica v 

tmavšom odtieni, ktorú dieťa nemá rado a druhému respondentovi pripomína hrdzavý hrniec. 

13,3 % respondentov sa nepáči bledomodrá farba. Tvrdia, že je to málo dostupná farba a nevidia 

ju často. 6,7 % respondentov vyjadrilo negatívny postoj k bielej, ružovej a žltej. Za povšimnutie 

stojí vyjadrenie chlapca, ktorému sa nepáči ružová a ako dôvod uvádza, že nemá rád, keď si 

musí obliekať ružové veci. 

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť RADOSŤ, ktorú farbu by si použil ? 

Na vyjadrenie radosti s 53,3 %  respondentov zvolilo červenú farbu. Červenú označili za 

radostnú, veselú, peknú. Pripomína im srdce, priateľstvo a úsmev. 13,3 % detí by radosť 

vyjadrili ružovou farbou, ktorú si spájajú s kvetmi, tulipánmi a krásnymi vysnívanými 

ružovými šatami. Ďalšie farby, ktoré by si respondenti zvolili, sú žltá, biela, tmavozelená, 

fialová a purpurová. Všetky farby respondenti označili za veselé a radostné. Žltá pripomína 

slnko a leto, na ktoré sa už veľmi teší. Zelená je tráva, po ktorej rado behá. Najzaujímavejšou 
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odpoveďou bola výpoveď dieťaťa, ktoré radosť vidí v bielej farbe, pretože mu pripomína 

anjelov. Purpurové a fialové sú krásne a radostné kvety. 

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť HLAD, ktorú farbu by si použil ? 

Hnedou farbou by hlad zobrazilo 26,7 % respondentov. Pri tejto farbe prichádzali veľmi 

zaujímavé odpovede a asociácie. Dvom respondentom pripomína táto farba chlieb, kôrku z 

chleba a hladný človek by chcel veľmi zjesť aspoň kúsok z neho. Jeden respondent má rád 

pekne do hneda upečené mäsko so zemiačikmi. Čierna (13,3 %) respondentov pripomína 

prázdne brucho a je to znepokojujúca farba. Purpurovú farbu si vybral respondent, ktorý to 

zdôvodnil tým, že farba mu pripomína ockove staré auto, ktoré sa mu často kazilo a potom si 

kúpil nové. Jeden respondent nevedel zdôvodniť, prečo by si na zobrazenie hladu vybral 

zvolenú farbu. Šedú respondenti prirovnali k prázdnemu hrncu. Respondent, ktorý si vybral 

bielu farbu má rád ryžu, a keď je hladný, tak ju je najradšej. Fialovú si zvolil respondent, ktorý 

keď je hladný, má pred očami fialové kruhy. 

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť POKOJ, ktorú farbu by si použil ? 

Favoritom na zobrazenie pokoja je u výskumnej vzorky farba tmavozelená, ktorá dosiahla 

úroveň 20 %. Respondentom pripomína zelenú trávu, ktorá na jar a v lete narastie. Jeden 

respondent ju zvolil z dôvodu toho, že keď sa pozerá na zelené veci, tak ho to upokojuje a má 

ju rád. Pre ďalšieho respondenta je to krásna a obľúbená farba. Fialová, bledomodrá a biela s 

13,3 % sú spolu na druhom mieste. Fialová je symbol pre voňavé fialové kvety, ktoré miluje. 

Druhý respondent sa cíti byť pokojný, keď číta knihu s fialovým obalom, ktorú dostal od 

súrodenca. Bledomodrá je symbolom pokoja pre respondentov, upokojuje pohľad na oblohu. 

Biely pokoj si respondent asociuje s bielym anjelom. Zaujímavá je odpoveď respondenta, ktorý 

vníma pokoj ako šedý. Je to preto, že ho mama stále posadí na sivý gauč, keď chce aby bol 

pokojný.  

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť HNEV, ktorú farbu by si použil ? 

46,7 % opýtaných respondentov by hnev zobrazili čiernou farbou, ktorú označujú za zlú, 

zamračenú a veľmi tmavú. Jeden respondent ju prirovnáva k nahnevanému a čiernemu čertovi 

z rozprávky. Červenú farbu na zobrazenie hnevu preferuje 26,7 % respondentov a uvádzajú 

zaujímavé dôvody - horiaci červený oheň, červeň v tvári a červené líca pri hneve. Nahnevané 

dieťa, ktoré spadlo z bicykla, pretože ho kamarát sotil a krvácalo, by si vybralo purpurovú farbu, 

lebo je ako krv, ktorá mu tiekla z rany. Šedú farbu preferuje 13,3 % opýtaných, ktorí ju 

nepovažujú za peknú. Jedno dieťa sa vyjadruje, že má z tejto farby poriadne nervy, lebo jej 

máme všade príliš veľa. Ďalšie dieťa tvrdí, že mu pripomína ducha, ktorý vyjadruje hnev. 

Hnedú farbu udáva dieťa, ktoré svoj hnev spája s čokoládou, na ktorej si pochutná, keď je 

nahnevané. 

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť ZLO, ktorú farbu by si použil? 

Zlo je u 40 % respondentov zobrazené čiernou farbou. Ako dôvod uvádzajú, že čierna je zlá, 

smutná a tmavá farba a prirovnávajú ju k čertovi a tmavej diere. Červená farba (20 %) a 

purpurová farba (20 %) vyvolávajú u respondentov pocit zla preto, lebo im pripomína negatívne 

javy − oheň, peklo, diablov plášť a krv. Fialovú farbu si vybralo dieťa, ktoré sa pamätá, ako 
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jedlo veľmi zlú slivku a dokonca v nej bol aj červík. Tmavomodrú farbu si vybralo dieťa, ktoré 

ju vidí v rozprávkovej bytosti - v Snehovej Kráľovnej, ktorú považuje za zlú a sebeckú. 

Tmavozelenú si vybralo dieťa, ktorému vôbec nechutí zelená paprika a rodičia ho nútia ju 

konzumovať. 

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť SMÚTOK, ktorú farbu by si použil ? 

Na zobrazenie smútku si 40 % respondentov zvolilo bledomodrú farbu, ktorá im pripomína plač 

a slzy. Druhá v poradí je čierna farba (26,7 %). Deti ju spájajú so smútkom a považujú ju za 

veľmi tmavú. Dve deti uviedli, že ju spájajú so smrťou, pretože keď niekto zomrie, nosia sa 

čierne veci. Aj tmavomodrá pôsobí na deti smutne a tiež im pripomína slzy, ktoré plačeme, keď 

sme smutní. Žltá farba dokáže dieťa rozveseliť, keď je smutné. Má rado slnko a žlté hračky. 

Hnedú farbu si dieťa asociuje s nepríjemným zážitkom. Žiak chcel hrať s mamou hru Activity, 

ale ona nemohla, aj keď mu to sľúbila,  a tak sa od zlosti hodil na hnedý koberec. 

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť LÁSKU, ktorú farbu by si použil? 

V zobrazení lásky jednoznačne vedie červená farba, čo dokazuje aj výsledok - 80 %. Symbolom 

lásky pre respondentov je červené srdce, a to takmer u všetkých respondentov, ktorí si vybrali 

priateľskú červenú farbu. Pre niektoré opýtané deti je symbolom lásky ružové srdce. Dieťa, 

ktoré by lásku zobrazilo purpurovou farbou, videlo v susedovej záhrade takýto kvet a ten by 

chcelo darovať z lásky svojej mamke. 

 

Otázka: Keby si mal farebne zobraziť BOHATSTVO, ktorú farbu by si použil ? 

93,3 % respondentov prirovnáva bohatstvo k žltej farbe, pretože, ako jednohlasne skonštatovali, 

je podobná zlatu, zlatým minciam a zlatému pokladu v truhlici. Zelenú si vybralo dieťa, ktoré 

konkretizuje, že 100 eurová bankovka je takejto farby. 

 

Otázka: Keby si ma  farebne zobraziť KRAJINU, v ktorej žiješ, ktorú farbu by si použil ? 

Tmavozelená farba je symbolom krajiny pre 60 % respondentov. V odpovediach bližšie 

uvádzali, že práve táto farba vystihuje našu krajinu, pretože máme veľa zelene, stromov, lesov, 

lúk a kopcov. Tráva, po ktorej behajú, je zelená. Tmavomodrú farbu (13,3 %) si vybrali preto, 

lebo sa spolu s červenou a bielou nachádza na vlajke Slovenska, našej krajiny. Druhé dieťa 

uvádza, že mu spolu s tmavozelenou pripomína zemeguľu. Bledomodrá farba (13,3 %) sa 

jednému dieťaťu veľmi páči, tak ako naša krajina a druhé ju prirovnáva k nebu, ktoré je také 

pekné ako naša krajina. Červenú farbu si vybralo dieťa, ktoré by takto vyjadrilo lásku ku krajine 

kde žije. 

 

ODPOVEDE NA VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

V našom výskume boli stanovené tieto výskumné otázky, pri ktorých uvádzame aj zistené 

závery. 

 

Akú farbu žiaci najviac preferujú z ponúkanej farebnej škály, ktorá sa im najviac páči a prečo? 

Po analýze získaných dát môžeme skonštatovať a zároveň kladne odpovedať na položenú 

otázku. Vybraná vzorka respondentov vedela jednoznačne určiť, aká farba sa im najviac páči a 

svoj výber vedeli aj zdôvodniť. Najobľúbenejšou farbou medzi respondentmi je farba 
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tmavomodrá. Je to obľúbená farba u oboch pohlaví. Zaujímavým faktom nášho zistenia je, že 

aj čierna farba je medzi deťmi obľúbená. Môžeme skonštatovať, že v našej výskumnej vzorke 

deti preferujú tmavé, sýte a studené farby. Radostné, živé a teplé farby, konkrétne žltá a červená, 

sú preferované menej. 

 

Akú farbu žiaci najmenej preferujú z farebnej škály farbu, ktorá sa im nepáči a odôvodniť 

prečo? 

Na túto otázku odpovedáme, že deti zúčastnené výskumu vedeli vybrať z ponúkanej škály a 

presne určiť, ktorá farba sa im nepáči. Polovica opýtaných detí uvádza, že najmenej sa páči 

farba čierna, ktorá pre ne znamená negatívne emócie - tmu, smútok, zlo. Za smutnú a nevýraznú 

považujú aj šedú, preto k nej pristupujú negatívne a vyvoláva v nich pocit strachu, pretože ju 

prirovnávajú k tme. Hnedá a oranžová v nich taktiež vyvolávajú viac menej negatívne pocity, 

aj keď ju nespájajú so zlými a škaredými vecami a vlastnosťami.  

 

S akými farbami žiaci spájajú príjemné, pozitívne pocity ako radosť, láska, pokoj? 

Ak porovnáme hodnoty obľúbených farieb s hodnotami pre jednotlivé pozitívne pocity, 

môžeme potvrdiť, že deti spájajú príjemné a obľúbené pocity so svojimi najobľúbenejšími a 

obľúbenými farbami. Najviac obľúbená tmavomodrá farba sa malému počtu skúmaných detí 

spája s pokojom. Je to zároveň najobľúbenejšia farba týchto detí a veľmi ich upokojuje. V 

poradí druhá najobľúbenejšia farba je tmavozelená, ktorou by deti taktiež vyjadrili na prvom 

mieste pokoj a u malého percenta detí by bola touto farbou vyjadrená aj radosť. Tretia 

najobľúbenejšia farba, ružová, by podľa detí mala zobrazovať radosť, lásku a pokoj. Ružová sa 

javí deťom ako radostná farba, pretože je pekná a veselá, je ako ružové srdiečko, ktoré deti 

spája s  mamou. Obľúbená čierna farba v deťoch nevyvoláva ani jeden z uvedených príjemných 

a pozitívnych pocitov. Fialová farba dosiahla druhú priečku pri vyjadrení pokoja, žltá je radosť 

a pokoj a červená farba, ktorá sa umiestnila na poslednom mieste v otázke o najobľúbenejšej 

farbe, dominuje pri vyjadrení radosti a lásky, kde je najviac percentuálne zastúpená. 

 

A akými farbami žiaci spájajú nepríjemné, negatívne pocity u detí ako hlad, hnev, zlo a smútok? 

Na zobrazenie hladu, hnevu a zla si deti najčastejšie volili čiernu farbu. V tomto bode otázky 

môžeme potvrdiť, že naša výskumná vzorka si negatívne a nepríjemné pocity spája s 

neobľúbenou farbou, čo je u nej práve čierna. Ďalšou neobľúbenou farbou bola šedá. S touto 

šedou si deti taktiež spájali negatívne pocity, a to v prvom rade hlad, potom hnev a smútok. 

Hnedá je tiež málo obľúbená medzi deťmi a najviac ju prirovnali k negatívnemu pocitu, hladu. 

Bledomodrú farbu preferuje 40 % detí na vyjadrenie smútku, pretože ju prirovnávajú k slzám, 

ktoré plačeme. Bielou farbou bol vyjadrený hlad. Ružovou farbou nebol vyjadrený ani jeden 

negatívny pocit. Žltá farba sa vyskytla pri smútku. V konečnom dôsledku potvrdzujeme, že deti 

by svoje nepríjemné a negatívne pocity zobrazili svojou neobľúbenou farbou. 

 

DISKUSIA 

Zastávame názor, že farba je vo výtvarnej výchove a v detskom výtvarnom prejave základným 

vyjadrovacím prostriedkom. Výtvarný prejav dieťaťa nie je len zobrazenie toho, čo v 

skutočnosti vidí. Individualita dieťaťa sa v ňom prejavuje aj tým, aké farby využíva. Schopnosť 

vnímať a rozpoznať farby v bežnom živote sa u detí rozvíja práve na predmete výtvarná 
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výchova pri všetkých výtvarných činnostiach, ktoré súvisia s farbou, predovšetkým 

prostredníctvom maliarskych aktivít. 

Výsledky výskumu nie sú všeobecne platné pre všetky skupiny žiakov. Sú relevantné len 

teritoriálne, v skupine respondentov, s ktorými sme pracovali. Avšak môžu naznačovať isté 

všeobecnejšie smerovanie. 

 

ZÁVER 

Farba − fenomén výtvarného umenia, symbol a harmónia života, životný impulz. Žijeme vo 

svete plnom farebných predmetov a javov, ktoré vnímame a ktoré pútajú našu pozornosť. Aj 

keď si to neuvedomujeme, farby majú veľký vplyv na našu psychiku a náladu a ovplyvňujú aj 

našu vnútornú pohodu. 

Prínos výskumu vidíme relevantnejšom skúmaní preferencií farieb v skupine žiakov mladšieho 

školského veku. 
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V umeleckej tvorbe sa sprítomňuje mnoho funkcií a podôb výrazu, vystupujú rozmanite 

interpretované stavy a pocity, city a zážitky, to čo môžeme považovať za dôvod a potrebu 

vypovedať o našom spôsobe prežívania a vnímania. Expresivitu prirovnáva Slavík (2009) ako 

stretnutie „tvárou vtvár“ s niekým, niečím, čo má obsah. Autor (ibidem) na základe toho vyzýva 

k následnému porozumeniu alebo dialógu. Valachová (2018) tvrdí, že expresivita je súčasťou 

vizuality. Zároveň konštatuje, že pri rozvíjaní vizuálnej gramotnosti je prítomnosť expresivity 

priam nevyhnutá. V pojme expresivita má opodstatnené zastúpenie zmyslová, telesná i 

zážitková stránka, ktorá je typická pre rôzne druhy umenia. So samotnou expresivitou je možné 

pracovať od raného veku (Kováčová, 2018) až po sénium, tzn. počas celoživotnej cesty človeka.  

 

PODOBY EXPRESIE 

S expresiou v jej širokej škále sa stretávame denne, ako jedinci používame vedome i nevedome 

všetky jej možnosti, aktívne ale aj ako pasívnejší pozorovatelia. Naše osobné dispozície 

zohrávajú rozhodujúcu úlohu v našom spôsobe života, v našom povolaní a smerovaní, mohli 

by sme povedať v našom celkovom nastavení. O mnohom rozhodujú naše tušenia, naša intuícia, 

v rôznej miere kontrolujeme naše verbálne i neverbálne prejavy a správanie. Pri pozorovaní 

naše telo i mimika reagujú na pozorovaný objekt, čím často prezrádzame a odhaľujeme naše 

myšlienky, významné pocity a city, temperament i psychické tenzie. Odhaľujeme naše 

povahové vlastnosti a inklinácie, odhaľujeme naše priority i stav mysle, čiže harmóniu, 

agresívnosť, alebo melanchóliu.   

 

Terapia sa spája hlboko s ľudskou existenciou v najrôznejšej podobe, je používaná v sfére 

fyzickej a psychickej. Terapeutické prvky umenia, presnejšie umeleckej tvorby sledujeme 

v každom čase, môžeme ho vysledovať i v najvzdialenejších časových obdobiach. 

 

To všetko, o čom sa zmieňujeme má svoje nezastupiteľné miesto vo všetkých druhoch umení, 

teda v umeleckej tvorbe i vo výsledku aktu tvorby – umeleckom diele. Nasleduje viac či menej 

zaujatý proces percepcie. Vlastne akoby išlo o oblúk medzi „počatím“ a interpretáciou. 

Expresia, ako zložka tvorby a umeleckého diela, jej sila sa s bezprostrednosťou prejavuje 

v rôznych úrovniach a formách ľudskej existencie od tých najjednoduchších po najvyspelejšie, 

či od najstarších po našu súčasnosť. Napríklad v hudbe, či v tanci sa prejavuje v čase, zas 

výtvarné umenie s výnimkou niektorých menej úspešných pokusov si prisvojiť fenomén času, 

existujú tam, kde sa výraz prediera do popredia ako dominantný znak tvorby, ale i diela, tak 

vznikajú ustálené formy expresionizmu, prípadne neoexpresionizmu. Ony majú rôzne 

motivované príčiny vzniku, majú tiež rôznu intenzitu, Sú prvoplánové a cielené a inokedy zas 

nemanifestujúce, vyvierajú potom z vnútornej nevyhnutnosti, akoby z celej ľudskej konštitúcie. 

Snáď sa nebudeme mýliť, keď prevahu výrazových charakteristík umeleckého prejavu citlivo 

prepojíme s možnosťami terapeutických vlastností. Napríklad výtvarný výraz sprevádza 

človeka od najrannejších momentov života. Rozvíjanie vizuálnej a zároveň gestickej 

i dotykovej citlivosti a potreby zrkadlí úroveň ľudského vnímania, stavu fyzickej i psychickej 

kondície a dokonca úroveň schopností, ktoré sa môžu výnimočne rozvinúť aj do schopností 

smerujúcich k povolaniu. 
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PRIENIKY EXPRESIE NAPRIEČ HISTÓRIOU VIZUÁLNEHO UMENIA  

Rôznorodosť znakov a vlastností výtvarného jazyka, ľudské inklinácie k charakteristickým 

typom tém a motívov, prípadne uprednostňovanie niektorých, poukazujú na dobu i miesto kedy 

a kde vznikli. Charakteristické znaky a vlastnosti výrazu diel maliarstva, kresby, grafiky, ale 

i sochárstva a ďalších druhov výtvarného umenia nachádzame v širokej škále naprieč dejinami 

umenia. Určite je zaujímavé porovnávať, možno skôr sledovať silu expresie v niektorých 

oblastiach. Pokúsime sa o príklad výtvarného prejavu nesmierne dramatických vlastností. 

Medzi mnohými  by sme mohli poukázať na veľmi špecifické  príklady kultúr stredovekého 

Španielska so stredovekou oblasťou dnešného Nemecka. Vyberáme španielske iluminácie, teda 

knižné maľby a ako významný kontrast nemeckú grafiku, typické drevorezy, ktoré dokonca 

silne inšpirovali nemeckých expresionistov 20. storočia. Takisto by sme mohli nájsť mnohé 

príklady v stredovekom sochárstve. Spomínané výtvarné prejavy a ich porovnávanie naráža na 

isté nepresnosti, ktoré vyplývajú jednak z poslania diel, ale aj celkom prvoplánovo z ich 

jednoznačnej technickej rozdielnosti. Pre zaujímavosť spomenieme vlastnosti výtvarných 

prejavov v ktorých  naliehavo dominuje ľudská krutosť. Jej vlastnosti a mnohé podoby sa však 

objavujú v celom priestore umenia a to nielen výtvarného ale ani nie len európskeho, šíria sa 

v mnohých prejavoch maľby a sochárstva. Pokiaľ takéto znaky v stredovekom umení mávajú 

dosť často prvky formálnej „ťarbavosti“, v celkom inom svetle sa prejavujú v neskoršom 

období baroka. V pokusoch o porovnanie mohli by sme dodať, že v stredoveku sa stretávame 

s desivou formou zobrazovania ľudskej krutosti, zrejme takej aká panovala. Tematická 

a obsahová sféra je v barokovom umení maliarskom i sochárskom zahalená formálnou 

dokonalosťou, alebo aj rafinovanosťou. Tieto príklady nájdeme aj u takých majstrov, ako 

Tizian, Carravagio i Rembrandt a samozrejme množstvo ďalších veľkých mien maľby 

a sochárstva. Bohužiaľ i naša doba a to nielen 20. storočie, ale už i to naše 21. storočie vnucuje 

témy a obsahy, ktoré by bolo možné smelo priraďovať k tým stredovekým. V hojných 

príkladoch  sa dramatizmus, s krajnými formami expresie, ktorým nie je cudzia akási 

sadisticko-masochistická posadnutosť, či obscénnosť objavuje v súčasnom umení.  

 

Nie vždy sa dá presne stanoviť hranicu medzi umením a medzi obscénnosťou, ktorá zneužíva 

umelecké formy. Dobový výraz sa časom presúva k znakom individuálnych vlastností diela. 

Napätie maliarskeho výrazu býva dosahované kontrastmi, najmä prvoplánovou účinnosťou 

farebnosti, či rukopisu. Vo veľkých obdobiach sochárstva zas intenzívne pôsobí spôsob 

modelácie, mohli by sme hovoriť o prednosti „direktného“ hmatu. To bezprostredné stretnutie 

hmoty-matérie, tvaru a priestoru i svetla. Tak ako v maľbe i sochárstvo svedčí o dobe. 

Nemožno si nevšimnúť expresiu gotického sochárstva, alebo už renesančného Donatella 

a neskôr modelačnej geniality Rodina či Giacomettiho... Sochárske gesto, priamy dotyk ruky 

sa v maľbe transformujú do osobnej škály dotykov osobitých individuálnych spôsobov 

rukopisu, ktorými môžeme prekvapivo rozoznávať čas i priestor v ktorom vznikli.  

 

V maliarstve by sme mohli bez nadsázky vymenovávať príklady významne realizovanej 

expresie. Keď opomenieme chronicky známe mená ako napr. v dejinách umenia zakódované 

mená nemeckých expresionistov prvých desaťročí 20. storočia, Kirchner, Nolde, neskoršie 

Kokoschka, Beckmann, potom Schiele, vrátime sa k príkladom jedinečného výrazu Vincenta 

van Gogha, ale ešte ďalej k veľkým maliarom minulosti, stredoveku, renesancie, Boschovi, 
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Dürerovi, Grünwaldovi a zas späť ku Goyovi, Blackeovi, či Hodlerovi, Munchovi, potom 

Chiricovi, Dalimu, Picassovi a Chagallovi i Ernstovi, ku kresbám Alfreda Kubína, či Jakobyho, 

Bazovského, Fullu a Gwerka.  

 

„Umelec v tvorivom akte prechádza od intencie k realizácii cez reťaz celkom subjektívnych 

reakcií. Jeho boj o realizáciu diela je sériou namáhavých pokusov, bôľu, satisfakcií, zrieknutí 

a rozhodnutí, ktoré nemôžu byť plne uvedomelé, aspoň nie z aspektu estetiky.“ (F. Bacon, 

1997. In D. Sylvester, 1997) Práve na túto Duchampovu myšlienku naviazal veľký maliar 20. 

storočia Francis Bacon v rozhovoroch s Davidom Sylvesterom. V nich Bacon spomína „pohyb“ 

v umeleckej tvorbe, v jej samotnom akte. Bacon hovorí: „Na počiatku je akýsi zámer, ale to čo 

sa skutočne deje, vychádza bezprostredne z práce – preto sa o tom tak ťažko hovorí...“ (F. 

Bacon, 1997. In D. Sylvester, 1997)   

 

Individuálny charakter expresie a jeho poslanie nepostačuje, nesmieme zabúdať na ľudský 

„vývinový kalendár“, lebo on má vplyv na objavovanie a dokonca na naše preferovanie tém 

a motívov, myšlienok na ich prepodstatňovanie do výtvarnej podoby. „Človečie“ prvé kroky, 

ich výtvarné vlastnosti sú vždy pôsobivé, my dospelí lavírujeme medzi ich nečitateľnosťou, 

holou fyziologičnosťou, nedefinovateľnou energiou a bezprostrednosťou výrazu. Postupne sa 

učíme ich čítať.  

 

PRÍKLADY NEPREHLIADNUTEĽNÝCH AUTOTERAPEUTOV V MALIARSTVE  

S výraznou dávkou osobného záujmu sa obrátime k menej frekventovanej mexickej maliarke 

Fride Kahlo (1907-1954). V nedávnych rokoch sa síce jej osobnosť i dielo vynorili zo 

zabudnutia, ale mohli by sme snáď konštatovať, že skôr ide o jej dostatočne dramatickú životnú 

púť a že záujem neplynie primárne z jej maliarstva. Presnejšie, jej životný príbeh má možno 

podobnú dramatičnosť, výraz a v jej maliarstve sa prejavuje zjavne terapeutická hodnota. 

Musíme zabudnúť na bulvárny celkom dnešný pohľad a hľadať znaky v jej maľbe. Už na prvý 

pohľad sa tvorba Kahlo môže javiť tak, ako by vyrastala z pôdy dávnej prekolumbijskej kultúry. 

Skoro rovnocenne a v závislosti sa tu stretáva maliarkin talent, jej exotická zem a jej zdravotný 

stav... Z nich vyvrela tvorba bez obáv o akúsi nedostatočnosť (profesionality), alebo aj 

o zrozumiteľnosť veľmi osobitého jej vlastného maliarskeho jazyka. Úsilie Fridy Kahlo sa 

sústredilo na figurálnu a najmä portrétnu často autoportrétnu maľbu. Do hry vstúpili prvky 

tendencii záveru 19. storočia, prvky mexického maliarskeho monumentalizmu (napr. Diego 

Rivera). Nezvyklé asociácie a veľmi často krutá symbolika privolávajú dávne umenie Boscha. 

Mohli by sme smelo hovoriť o nespútanosti maliarky, o jej biologickej popisnosti 

i živočíšnosti, keď kvety a celá príroda s jej tvarmi a farebnosťou, akoby z rozhrania 

stredovekých fantázií, votívnych predmetov, z denníkov, ale aj skoro infantilných predstáv sa 

približujú skoro medicínskemu a psychiatrickému šlabikáru. Tieto charakteristiky však 

predstavujú telesné a zdravotné stavy maliarky, jej biografia je prúdom nádejí, striedaných 

depresiami a bolesťou, akoby permanentný chorobopis...  

 

Zrelá doba jej života pripadla na najvypätejšie časy predvojnového a potom vojnového obdobia, 

dokonca sa pokúšala o politickú angažovanosť. Vrcholom jej krutého autoportrétizmu patria 

40. roky 20. storočia. Ja a moji papagáji, Autoportrét s opicami, či Korzet, Polámaný stĺp 
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a najmä Zlomená chrbtica sú akýmsi vyvrcholením potreby stále intenzívnejšej terapie. 

Maliarkina terapia cez maľbu je u nej absolútne zjavná. Formy atavizmov, priestory a hrôzy sa 

približujú k starším príkladom španielskeho maliarstva. Také sú jej Rozbrázdené zeme, 

Otvorená nádej, alebo Nech strom nádeje si zachová svoju silu. Než sa priblížime k pravdivej 

tragickej skúsenosti ľudstva 20. storočia, zastavíme sa na krátko pri maliarskom svete 

„naopak“. Neprehliadnuteľného nemeckého maliara, figuralistu a expresionistu, Georga 

Baselitza (1938). Prečo? Bazelitz pochopil figúru človeka s podobnou vážnosťou s akou sa 

stretávame v maliarstve Bacona, či v oveľa starších príkladoch umenia. Napriek tomu, že si 

dovoľuje rôzne zásahy, deformácie a iné bezohľadné skratky zobrazovania človeka, nenarušil 

kontinuitu vážnosti figurálnej maľby. Jeho videnie človeka je nešetrné a drsné, uplatňuje mnohé 

znaky väčšiny neoexpresionistov. Maľuje veľké plátna s rozmachom a skutočným apetítom, 

používa znaky, skratky, symboliku i atribúty, veci a erotické prvky, je však nadovšetko 

dedičom nemeckého expresionizmu.  

Nevraciame sa k ďalším frekventovaným predstaviteľom expresionizmu. Zastavili sme sa pri 

provokujúcom príklade neeurópskeho maliarstva Fridy Kahlo, ktorej dielo svojím obsahom 

i formou bolo závislé na stave jej fyzickej existencie, ktoré priam vytrysklo z jej „chorobopisu“. 

Na záver sa obrátime k celkom inak determinovanému dielu, ktoré možno, alebo treba (?) 

posudzovať ako umelecký uchopený dokument, mohli by sme ho porovnávať s filmovým 

dokumentom, je tu však zásadný rozdiel, autor to prežíval vlastným telom i vlastnou psychikou. 

 

DRÁMA. AKÁ JE ZA TÝM SKUTOČNOSŤ? 

Na záver sme sa rozhodli načrieť do sféry akejsi prirodzenej arteterapie, cez nám veľmi intímnu 

prizmu. Budeme sa zaoberať tvorbou nášho starého otca prof. ThDr. Józefa Bergera (1901-

1962), maliara autodidakta, ktorého tvorba nadobudla profesionálny charakter a bola 

opakovane vystavená (napr. GMB v Bratislave, či Pamätník SNP v Banskej Bystrici, Dom 

svetovej Polonie vo Varšave, Poľský inštitút v Bratislave atď...). Tvorba Józefa Bergera 

nadobudla výrazne autoterapeutický a arteterapeutický charakter po prežití v niekoľkých 

koncentračných táboroch. Nesie zjavné znaky katarzie sprostredkovanej cez médium maľby.  

Obsesia, obsedantnosť, to sú pojmy, ktoré častejšie stretávame pri čítaní rozhovorov s maliarom 

Francisom Baconom. Sú to pojmy, ktoré sa objavujú spravidla v textoch venovaných umeniu 

blízkemu expresionizmu. Prirodzene počas čítania a prekladania rozhovorov sme sa hlbšie 

zapozerali do obrázkov, ktoré sa nachádzajú medzi textom. V ich čierno-bielom vydaní sa ešte 

viac obnažil ich dramatizmus, krutosť, ale aj kŕčovitosť tvarov používaných maliarom vo 

figúrach a portrétoch. Vnucujú nám pocit tragična. Uvedomujeme si, že za tvarmi stoja skutoční 

ľudia, dokonca i najbližší priatelia Bacona. O týchto svojich pocitoch sa zmieňujeme preto, 

lebo práve v takýchto spojeniach nám skrsla idea vrátiť sa k maliarskej tvorbe nášho starého 

otca prof. ThDr. Józefa Bergera, ktorá nám utkvela v pamäti svojou hrozivosťou. Malý obraz, 

sivá tempera pod sklom predstavuje sediaceho skrčeného vyciveného človeka, ktorý skláňa 

hlavu nad svojou miskou. Je to Obed v Osvienčime. Nakoniec, tak ich vidíme aj dodnes. To, 

o čom sa chceme zmieniť, čo privolal Bacon, to je cyklus obrazov a kresieb, ktoré Józef Berger 

namaľoval v rokoch 1956-1958. Počas dvoch rokov namaľoval viac ako sto obrazov – tempier, 

gvašov a olejov a desiatky kresieb ceruzkou, ale aj olejovou farbou a akvarelom. Chvat práce 

prezrádza aj technická stránka. Maľoval na kadejakých podkladoch, aké mu prišli pod ruku. 

Podľa rodinného rozprávania obrazy vznikali jeden za druhým, takže vytvorili akúsi celostnú 
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predstavu o skutočných, autentických zážitkoch prežitých rokov v táboroch smrti, v ktorých bol 

Józef Berger ako príslušník poľskej inteligencie politickým väzňom. „...aby nastúpil novodobú 

krížovú cestu, predstihujúcu všetky rafinované výmysly ľudskej fantázie, zla, krutosti a hrôz 

pekla. Základné zástavky tejto cesty sú: Oswienčim, Dachau a Heidelberg. A tu, v týchto 

najotrasnejších osobných zážitkoch, aké kedy človek mohol nadobudnúť, tkvie koreň zákonitej 

osobnej potreby vyspovedať sa jedinou možnou cestou spod tlaku neúprosne na človeka 

doliehajúcich predstáv – umením. Životná nutnosť kreácie očistného estetického ideálu, jeho 

neobyčajne vážne a urputné hľadanie v poslednej tvorbe Bergera má korene práve tu – 

v zážitkoch, keď človek každú hodinu stál nie len na pokraji vlastnej fyzickej smrti, ale i smrti 

duchovnej – absolútnej straty etických hodnôt a cieľov života“ (T. Štraus, 1963). 

 

Obrazy vznikali bez príprav a možno preto sa vyznačujú výraznými zjednodušeniami 

a intenzívnou „neopravovanou“ farebnosťou. Obrazy sú poväčšine namaľované s istotou 

a presvedčivou jednoznačnosťou. Len niektoré, najmä olejové obrazy sú podriadené 

výraznejšiemu procesu zvažovania a kultivovania. Sú to napríklad obrazy Obed, alebo Ráno 

pred apelom. V nich sa objavuje väčšia starostlivosť o kompozíciu, ale aj uvedomovanie si 

významu ponúkajúcich sa výtvarných prvkov ako napr. pásy odevov, farebná skoro 

monochrómna škála. Autentickosť podčiarkujú v niektorých obrazoch ešte autoportrétne črty. 

Jednoznačnosti prejavu možno dopomohla samostatná cesta maliara bez akademického 

maliarskeho školenia. Autentickosť veľmi spontánne potvrdzuje nasledujúce: „Cyklus je teda 

dokumentom. Nástojčivo to potvrdila na výstave celého cyklu v Pamätníku SNP v Banskej 

Bystrici roku 1986 jedna z bývalých väzenkýň koncentračného tábora v Brzezinke, ktorá 

s plačom povedala, že ani jeden film, ktorý mala možnosť vidieť, nie je taký presvedčivý ako 

tieto obrazy. Vyjadrila celkom presne slovami: „Taká žltá bola zem a prach“ (Berger, 1991).  

 

K nedožitej deväťdesiatke sa uskutočnila výstava v GMB v Pálffyho paláci. Ľudovít Hološka 

vtedy napísal: „No práve v autentickosti a nezameniteľnosti tohoto svedectva cítim jeho 

aktuálnosť a opodstatnenosť pripomínania. Skúsme sa spolu zamyslieť a pokúsme sa porovnať 

hodnotu, váhu osobného životného dokumentu so súčasným vrtošivým umeleckým vkusom, 

s umeleckým trhom, s trápením dosiahnuť za každú cenu odlišnosť“ (Hološka, 1997). Teoretik 

Tomáš Štraus, ktoré sme už citovali, pripravil v roku 1963 z vlastnej iniciatívy v Galérii mesta 

Bratislavy posmrtnú výstavu Józefa Bergera. „Intenzívny a doposiaľ príliš akútne pociťovaný 

rad osobných zážitkových predstáv hľadá v súčasných tvárnych úsiliach primeranú expresívnu 

vyjadrovaciu reč“ (Štraus, 1963). 

 

ZÁVER 

Veľmi ťažko možno súdiť s istotou, či v cykle malieb a kresieb, v ktorom naväzujú na seba 

desivé výjavy, ako napríklad: Sprcha, ktorá znamenala smrť; Agónia na záchode; Svrabové 

oddelenie; Chlieb; Telocvik, ktorý sa končil smrťou; útočí na nás obraz, alebo ním vyvolaná 

predstava skutočnej scény. Sila obrazov spočíva v ich pravdivosti. Rafinovanosť a účelnosť 

výtvarnej reči, hmlivosť symboliky, majú v nich sekundárnu úlohu. „Maliarstvo je uchopiteľné, 

no že by ho komentár urobil zrozumiteľnejším, o tom ma ešte nikto nepresvedčil. Spomínam si 

na otázku, ktorú vyslovila Julia Kristeva na margo jednej výstavy v londýnskej Tate Gallery: 

Aká je za tým skutočnosť? Bez ohľadu na to, aká to bola výstava, pocítil túto otázku takmer 
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osobne a neviem, či to nie je tá najpodstatnejšia  otázka, a aj keď vyslovená na konci 20. 

storočia, či práve ona latentne netiahne celými dejinami umenia?“ (Paštéka, 1997)  
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THE IMPORTANCE OF CREATIVE DRAMATIC TO DEVELOP CHILDREN'S 

EMERGENCY INTELLIGENCE 
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ABSTRAKT 

Príspevok prináša empirické zistenia v oblasti emocionálnej inteligencie žiakov stredných škôl. Ide o  

pilotné testovanie úrovne emocionálnej inteligencie žiakov vo veku 15-17 rokov. Zároveň príspevok 
obsahuje návrh aktivít realizovaných metódou tvorivej dramatiky smerujúcich k jej rozvoju. V poslednej 

časti príspevku prinášame náčrt experimentu, ktorý realizujeme v jednej zo základných škôl s uvedením 

zámeru i východísk.   
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

emocionálna inteligencia, tvorivá dramatika, experiment na rozvoj emocionálnej inteligencie detí 

 

ABSTRACT 

The contribution brings empirical findings on the emotional intelligence of high school students. This is 

a pilot test the level of emotional intelligence pupils aged 15-17. At the same time, the contribution 
includes a proposal of activities performed by the method creative drama directed towards its 

development. In the last part of the paper, we present an outline an experiment that we carry out in one 

the primary schools with the intention and the origins. 
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emotional intelligence, creative drama, experiment to develop the emotional intelligence children 
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Ak sa ľudí spýtame na pojem emocionálna inteligencia, tak pravdepodobne nebudú schopní 

presne opísať, čo si pod týmto pojmom predstavujú. Dennodenne sme nútení rozhodovať sa na 

základe svojich pocitov, a napriek tomu netušíme, že táto naša rozhodovacia schopnosť je 

vlastne emocionálna inteligencia. Je to schopnosť vnímať vlastné pocity, pocity druhých ľudí a 

dokázať reagovať na ne. Každý z nás zvláda vzájomnú interakciu a medziľudské vzťahy na inej 

úrovni. Vzájomná kooperácia, komunikácia a schopnosť prosociálnej interakcie sú však 

základom sociálneho začlenenia jednotlivca do spoločnosti. Preto by sme mali sami aktívne 

pristupovať k sebavzdelávaniu v oblasti sociálnych zručností a komunikácie s druhými ľuďmi.  

 

Spoločnosť v súčasnosti vyvíja neustály tlak na naše vystupovanie a jednanie s ľuďmi, preto by 

sme sa mali naučiť svoje emócie i emócie iných ľudí správne identifikovať a následne na ne 

vhodne reagovať. Tým nás naše okolie nabáda k neustálemu zdokonaľovaniu sa v schopnosti 

sebaovládania, vzájomnej interakcii a lepšej orientácii v medziľudských vzťahoch 

podrobnejšie napr. Pasternáková, Krásna (2015) alebo Hlásna (2011). Vlastným rozvojom si 

môžeme zabezpečiť šťastnejší život, priateľov, prácu, ktorá nás bude vnútorne uspokojovať a 

finančné ohodnotenie. 

 

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA (EQ) 

Emocionálna inteligencia nie je opakom inteligenčných alebo rozumových schopností, ale 

vzájomne sa dopĺňajú. Emočná časť mozgu reaguje rýchlejšie ako logická časť. V podstate bez 

toho, aby sme si to uvedomovali nás, a hlavne deti, emočná časť mozgu varuje, že nám hrozí 

nebezpečenstvo. Spozná to oveľa skôr, než toto nebezpečenstvo skutočne spoznáme my 

a identifikujeme o aké nebezpečenstvo ide.    

Emocionálna inteligencia je dôležitá pri komunikácii s ľuďmi v škole, v zamestnaní, pri 

záujmových činnostiach a pri interpersonálnej interakcii. Podstatou je komunikovať s druhými 

ľuďmi efektívne a pozitívne (Gordon, 2016). 

Aj keď sa emocionálna inteligencia stala súčasťou všeobecného povedomia len nedávno, 

výskum v tejto oblasti nie je ničím novým. O výskumných zisteniach informujú viaceré 

vedecké štúdie zaoberajúce sa vývojom emocionálnych zručností u detí. Bohužiaľ len niekoľko 

záverov z týchto štúdií si našlo cestu k praktickému využitiu. A to najmä z dôvodu rozkolu 

medzi akademickým svetom, ktorý disponuje presnými údajmi a dôsledne naplánovanými 

štatistickými vzorkami a svetom učiteľov a odborníkov, ktorí dennodenne v prvej línii bojujú 

o duševné zdravie svojich zverencov. Odborná verejnosť si uvedomila, že výchovu detí 

a získavanie zručností v oblasti interpersonálnych vzťahoch nemožno ponechať na intuícii, ale 

je potrebné sa zamerať na cielený a komplexný rozvoj osobnosti detí, ktorý má v budúcnosti 

zabezpečiť blaho každého dieťaťa (Shapiro, 2009). 

 

Emocionálne vnímanie sa v širšom chápaní skladá z 3 základných zložiek. Skôr ako sa im 

budeme v príspevku venovať, je potrebné zadefinovať pojem emócia. Tento pojem je vo svojej 

podstate všeobecne jasný a často sa stotožňuje s pojmom pocit. Často ním označujeme emočné 

stavy ako radosť, láska, prekvapenie, smútok, strach, či rozhorčenie. Psychologické 

vymedzenie pojmu emócia je však oveľa náročnejšie ak nie úplne nemožné, ak emócie 

chápeme ako svojrázne jednoduché zážitkové kvality. V najnovších štúdiách sú však už emócie 

chápané ako komplexný psychický fenomén, ktorého zážitkovým jadrom sú pocity, ale ktorý 
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má aj zložku fyziologickú, prejavujúcu sa vegetatívnymi a motorickými reakciami 

(Nákonečný, 2012).  

 

Až teraz, v kontexte predchádzajúcich informácií môžeme vymedziť tri základné zložky 

emocionálneho vnímania: 

 Vnímanie vlastných pocitov a emócií. 

Vnímanie vlastných pocitov, je veľmi dôležitý pohľad na ľudí a ich správanie. Veľa ľudí 

vyrastá v emocionálne chudobnom prostredí a postupne sa naučili svoje pocity potláčať. Títo 

ľudia sa nenaučili svoje pocity vnímať a neuvedomujú si ich. Tu je dobre vidieť rozdiel 

medzi emocionálnou a intelektuálnou inteligenciou. Možno predpokladať, že malé deti majú 

rozvinutú emocionálnu inteligenciu, ale vplyvom výchovy v priebehu života sa môže ďalej 

rozvíjať alebo naopak potlačiť. 

 Vnímanie emócií druhých ľudí. 

Vnímanie pocitov druhých ľudí nazývame v odborných kruhoch empatiou. Je to schopnosť 

rozpoznať pocity druhých ľudí a reagovať na ne. Táto schopnosť je veľmi dôležitá v 

pracovnom prostredí, pretože výrazne zlepšuje pracovné výsledky kolektívu. Ľudia, ktorí sú 

dostatočne empatickí, dokážu výborne pracovať v tíme a spoločne dosiahnu oveľa vyššie 

výkony. 

 Zaobchádzanie s emóciami obojakého druhu. 

Veľmi dôležitou zručnosťou je schopnosť zaobchádzať s emóciami oboch druhov. Nestačí 

si len uvedomovať svoje pocity, ale musíme mať aj rozvinutú schopnosť empatie. Ak niekto 

stále rozoberá svoje pocity, ale nedokáže načúvať ostatným, začnú sa komunikační partneri 

nudiť a začnú strácať záujem o danú tému.  

 

V záujme korektných vzájomných vzťahov je dôležité, aby sa navzájom komunikujúce osoby 

zaujímali i o to, ako sa druhému darí a aké mal v danej chvíli pocity alebo čo cíti. (Schulze et 

al., 2007) 

 

Na základe definovania týchto troch základných zložiek sa odborníci začali zaujímať 

o možnosti merania emocionálnej inteligencie. Stanovenie úrovne emocionálnej inteligencie sa 

stalo východiskom pre nachádzanie nových výchovných postupov, ktoré by dokázali u detí 

emocionálnu inteligenciu rozvinúť. 

 

MERANIE EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE A TESTY EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE 

Meranie emocionálnej inteligencie je pomerne náročný úkon, pretože nemožno s určitosťou 

stanoviť správnu odpoveď na otázky týkajúce sa emócií. Každý z nás počul a v určitej miere 

zažil alebo vyskúšal testovania IQ. Ale emocionálnu inteligenciu EQ nie je možné presne 

vymedziť otázkami. Tú možno najlepšie testovať zisťovaním praktických schopností človeka. 

Pomerne dlho neexistovali písomné testy, ktorými by bolo možné emocionálnu inteligenciu 

testovať pomocou zadávania otázok. V úvode sa objavilo niekoľko modelov, ktoré sa pokúšali 

o testovanie. Jedným z modelov je napríklad Saloveyov model z roku 1990 (Shapiro, 2009), 

v ktorom sa emocionálna inteligencia testovala ako schopnosť spracovať emocionálne 

informácie a následne sa im prispôsobiť. Teda išlo skôr o rozvoj zručností človeka, ktoré mu 

mali pomôcť k zlepšeniu interpersonálnych vzťahov.  
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Jadrom popisovaného testu sú tri duševné procesy: 

 hodnotenie a vyjadrovanie emócií v dvoch úrovniach 

o u seba (verbálne a neverbálne) 

o u ostatných (neverbálne vnímanie a empatia) 

 regulácia a kontrola emócií 

o u seba 

o u ostatných 

 využitie emócií adaptívnym spôsobom 

o flexibilita plánovanie 

o tvorivé myslenie 

o presmerovanie pozornosti 

o motivácia. 

 

K ďalším priekopníkom, ktorí sa problematike emocionálnej inteligencie začali venovať, boli 

profesori John D. Mayer, novinár Daniel Goleman, profesor David Caruso, Reuven Bar-On, Dr 

Keith Beasley a mnoho ďalších. Emocionálnu inteligenciu začali označovať skratkou EQ. Do 

pozornosti dávame výskum Golemana (2011), ktorý dokázal, že pri obsadzovaní manažérskych 

funkcií je dôležitejšia komunikácia s ľuďmi a okolím ako vysoké IQ. Emocionálnu inteligenciu 

teda považuje za nový kľúč k úspechu v budúcnosti. 

 

Jeho verzia emocionálnej inteligencie sa často označuje ako komerčný model, kde viac vynikne 

dôležitosť role emocionálnej inteligencie vo svete práce. Tento test zahŕňa nasledujúce oblasti 

myslenia:  

 sebeuvedomenie (znalosť vlastných emócií);  

 seberegulácia (zvládanie emocií);  

 sebamotivácia (schopnosť sám seba motivovať); 

 empatia (vnímavosť k emócám iných ľudí); 

 sociálna zručnosť (umenie medziľudských vzťahov) (bližšie Goleman, 2011). 

Myšlienka testovania a zisťovania úrovne EQ nás zaujala natoľko, že sme sa rozhodli zistiť 

úroveň emocionálnej inteligencie žiakov našich stredných škôl. Výskumov z tejto oblasti je na 

Slovensku pomerne málo a oblasť je značne neprebádaná. V rámci výskumného projektu sa jej 

napríklad venovali Kaliská, Nábělková (2015). 

 

PREDVÝSKUM EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE STREDOŠKOLÁKOV 

Predvýskum sme realizovali v rámci diplomovej práce jednej zo študentiek VŠ DTI (Davidová, 

2018).  

 

Cieľ predvýskumu bolo overiť, aký je súčasný stav emocionálnej inteligencie žiakov 

stredných odborných škôl, ich schopnosť komunikácie s rovesníkmi a ľuďmi v blízkom okolí 

(teda emocionálne povedomie), emocionálne riadenie, sociálno-emocionálna vyrovnanosť a 

správa vzťahov. 
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Pre lepšiu formuláciu záverov a analýzu zisteného stavu sme si stanovili nasledovné výskumné 

otázky: 

 Je rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v emocionálnej inteligencii? 

 Je rozdiel v emocionálnej inteligencii medzi žiakmi humanitných a technických škôl? 

 Aký je celkový stav emocionálnej inteligencie žiakov stredných škôl? 

 

Výskumnú vzorku tvorilo 320 respondentov z 5 škôl s humanitným zameraním a 4 škôl s 

technickým zameraním. Z toho bolo 164 chlapcov a 156 dievčat. Žiakov humanitných škôl bolo 

177 a žiakov technických škôl 143. 

Na zber dát sme použili ako výskumný nástroj dotazník The Quick Emotional Intelligence 

Self-Assessment, ktorý publikoval Dr. Paul Mohapel. Test z anglickej verzie preložila pani 

Božena Davidová20.  

Ide o škálovaný dotazník so šiestimi stupňami. Test pozostáva zo 4 oblastí, z ktorých každá 

obsahuje 10 položiek: 

 emocionálne povedomie;  

 emocionálne riadenie;  

 sociálno-emocionálna vyrovnanosť;  

 správa vzťahov. 

Meranie účinnosti pre každú schopnosť sme vyhodnocovali nasledovným kľúčom: 

 0 – 30 bodov:  Oblasť pre obohatenie – vyžaduje pozornosť a rozvoj; 

 31 – 42 bodov: Efektívne fungovanie – vziať do úvahy húževnatosť a zvážiť posilnenie; 

 43 – 50 bodov: Zvýšené posilnené schopnosti – používať ako prostriedok posilnenia slabých 

oblastí. 

Súčasťou vyhodnotenia je i emocionálna mapa (Obr. č. 1). Účel tejto emocionálnej mapy je 

schopnosť vidieť celkovo emocionálnu inteligenciu v grafickej podobe. Jednoducho 

umiestnime "bod" na každej osi pre štyri oblasti. Body na osiach spojíme priamkami. 

Emocionálna mapa bola podkladom pre žiakov ako spätné väzba výskumníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Dostupné: http://www.dreanthonyallen.com/newsite/wp-content/uploads/2012/08/emotional-intelligence-self-

assessment.pdf 19.11.2017 [1] 

http://www.dreanthonyallen.com/newsite/wp-content/uploads/2012/08/emotional-intelligence-self-assessment.pdf%2019.11.2017
http://www.dreanthonyallen.com/newsite/wp-content/uploads/2012/08/emotional-intelligence-self-assessment.pdf%2019.11.2017
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Obrázok č. 1 

Emocionálna mapa 
Emocionálne povedomie  
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    Emocionálne riadenie 

Zdroj: [1]  

Ďalším doplnkom testu je reflexia, ktorá pozostáva zo 7 položiek. Ako príklad uvádzame iba 

znenie niektorých z nich napr.:  

 Možné spôsoby môjho rozvoja 

 Príklady ako ma ovplyvňujú ľudia v mojom okolí 

 Ako ovplyvňujem ja ľudí v mojom okolí 

 Analýza reflexií je vo fáze vyhodnocovania.  
 

ANALÝZA DOTAZNÍKA EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE 

V analýze zistení dotazníka a vo formulácii záverov sme sa zamerali na vyhodnotenie 

položených výskumných otázok. Zamerali sme sa hlavne na opis zisteného stavu na základe 

dotazníkového zisťovania a následne na analýzu príčin a dôsledkov zistených skutočností.  
 

Tabuľka 1 

Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v emocionálnej inteligencii 

 
Emocionálne 

povedomie 

Emocionálne 

riadenie 

Sociálno-

emocionálna 

vyrovnanosť 

Správa 

vzťahov 

body 4 981 5 592 5 774 5 648 

AP chlapci 30,37 34,01 35,21 34,44 

body 4 723 4 786 5 808 5 514 

AP dievčatá 30,27 30,68 37,23 35,35 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Cieľom výskumu bolo zistiť, či dievčatá vnímajú citlivejšie na základe vyššej emocionálnej 

inteligencie. Získaním údajov od 320 respondentov, možno považovať výsledok za relatívny a 

nemožno všeobecne deklarovať, že emocionálna inteligencia dievčat je v porovnaní s 

chlapcami výrazne vyššia. 

 

Chlapci v oblasti emocionálneho povedomia dosiahli percentuálne takmer identické výsledky 

ako dievčatá. Konštatovať však môžeme,  že chlapci i dievčatá sa podľa výsledkov pohybovali 

v oblasti pre obohatenie emočnej inteligencie na veľmi nízkej úrovni a bolo by dobré, aby im 

bolo umožnené sa naďalej emocionálne vzdelávať, bez predsudkov spoločnosti. 

 

V oblasti emocionálneho riadenia dosiahli chlapci znateľne lepšie výsledky. Úspešnejší boli 

hlavne v položkách, ktoré by mohli poškodiť ich pohodlie, tvorivú prácu alebo ich záľuby. 

Dievčatá boli v tejto oblasti v rozmedzí najnižšieho skóre a mali by venovať zvýšenú pozornosť 

ovládaniu emócií a pracovať na rozvíjaní svojich emocionálnych kompetencií. 

 

V oblasti sociálno-emocionálnej vyrovnanosti boli úspešnejšie dievčatá. Výskumom sme 

zistili, že v tejto oblasti chlapci aj dievčatá dosiahli lepšie výsledky. Možno preto predpokladať, 

že respondenti zvládajú efektívne odolávať tlaku, zachovávajú si pozitívny nádhľad a sú 

vnútorne vyrovnaní. Žiaci sú ohľaduplní k svojmu okoliu a dokážu citlivo reagovať na 

emocionálne rozpoloženie osôb v ich blízkosti. Respondenti si už uvedomujú potrebu pomoci 

druhým, nech je to vrstovník alebo dospelá osoba.  
 

Dosiahnuté výsledky v oblasti správy vzťahov mali opäť o jeden bod lepšie dievčatá. Výskum 

nám ukázal vyrovnané hodnoty v tejto oblasti, a preto možno predpokladať, že respondenti sú 

schopní spätného zhodnotenia vlastných prejavov správania. Ich komunikácia s ostatnými 

osobami je priateľská a dokážu prejaviť náklonnosť. Hoci výsledky boli v strednej časti 

stupnice hodnotenia, žiaci sú spoločenskí, zábavní a ľahko sa spriatelia s rovesníkmi. 
 

Na základe zistených výsledkov môžeme odporučiť ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti, pretože 

pozitívnym prístupom a správaním voči okoliu, budú žiaci ostatnými obľúbení a vyhľadávaní. 

Je potrebné neustále rozvíjať kompetencie v oblasti budovania vzťahov, pretože táto 

emocionálna skúsenosť môže v budúcnosti rozhodovať, ako bude dotyčná osoba prijatá v 

pracovnom kolektíve alebo skupinách venujúcich sa voľnočasovým aktivitám. 
 

Tabuľka 2  

Rozdiel v emocionálnej inteligencii medzi žiakmi humanitných a technických škôl 

 
Emocionálne 

povedomie 

Emocionálne 

riadenie 

Sociálno-

emocionálna 

vyrovnanosť 

Správa 

vzťahov 

body 5 272 5 652 6 456 6 139 

AP  

humanitné školy 
29,79 31,93 36,48 34,68 

body 4 432 4 726 5 126 5 023 

AP  

technické školy 
30,99 33,04 35,85 35,13 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Rozdiel v emočnej inteligencii medzi žiakmi humanitných a technických škôl nie je až tak 

rozdielny, ako sme na začiatku výskumu predpokladali. Predpokladali sme, že žiaci 

technických škôl budú mať lepšie výsledky v oblasti emočnej inteligencie, pretože na stredné 

technické školy sa hlásia žiaci, u ktorých sa predpokladá vyhranenosť záujmov, majú relatívnu 

predstavu, čo ich v živote baví, aké majú plány a čomu sa budú v budúcnosti venovať. Naopak 

žiaci študujúci gymnázia, najmä tí, ktorí prichádzajú z piatych ročníkov, nemajú ešte vyhranený 

životný cieľ a sú len motivovaní ambíciami rodičov. Nemajú zväčša predstavu, akú vysokú 

školu v budúcnosti chcú študovať a ako sa časom zmení ich životný postoj k okolitému svetu. 

Na základe výskumu sa naše počiatočné predpoklady nepotvrdili a výsledky žiakov 

humanitných a technických škôl boli v prípade chlapcov takmer rovnaké. Porovnaním 

priemerných výsledkov dievčat sme zistili, že žiačky technických škôl boli vo všetkých 

oblastiach emocionálnej inteligencie vyspelejšie a dosiahli lepšie výsledky ako dievčatá 

študujúce humanitné školy. Napriek tomu tieto rozdiely neboli až tak zásadné. 

Na základe zistených údajov z výskumu môžeme potvrdiť, že obe skupiny žiakov dokážu 

efektívne používať svoje kľúčové kompetencie v oblastiach emocionálnej inteligencie.  

 

Výsledky sa vo všetkých štyroch oblastiach hýbali v pásme efektívne fungovanie – vziať do 

úvahy húževnatosť a zvážiť posilnenie. Podporením vedomostí, schopností a postojov žiakov, 

možno predpokladať, že sa budú naďalej rozvíjať a zdokonaľovať sa, aby sa vnútorne obohatili 

a dokázali v budúcnosti uspieť nielen v pracovnom kolektíve, ale aj v kontakte s ľuďmi, ktorých 

budú každodenne stretávať. 

 

Tabuľka 3 

Celkový stav emocionálnej inteligencie žiakov stredných škôl 
 

Emocionálne 

povedomie 

Emocionálne 

riadenie 

Sociálno-

emocionálna 

vyrovnanosť 

Správa 

vzťahov 

body 9 704 10 378 11 582 11 162 

AP 30,325 32,431 36,194 34,881 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na základe výskumu, ktorý sme realizovali v stredných odborných školách sme boli prekvapení 

nízkou úrovňou emocionálnej inteligencie žiakov. Výsledky boli oveľa nižšie, než sme na 

začiatku výskumu očakávali. Porovnaním celkových výsledkov chlapcov a dievčat môžeme 

potvrdiť, že emocionálne vnímanie medzi týmito skupinami nie je príliš rozdielne. Výskumom 

získané výsledky potvrdili, že deti sú citovo chudobné a emocionálne nevyspelé. Ani v jednej 

z hodnotených oblastí sa nepodarilo pokoriť hranicu 43 bodov a dostať sa tak do pásma zvýšené 

posilnené schopnosti – používať ako prostriedok posilnenia slabých oblastí. To znamená, že nie 

je k dispozícii žiadna z oblastí, ktorú by sme mohli využiť na posilnenie slabších oblastí. 

Jednoznačne najúspešnejšou je u žiakov je oblasť sociálno-emocionálnej vyrovnanosti. 

 

Pri výchove emocionálnej inteligencie má rodina dôležitú a nezastupiteľnú úlohu, pretože 

rodičia a blízke príbuzenstvo deťom už od útleho detstva vštepujú vhodné sociálne zručnosti a 
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správanie. V prípade, že je rodina nefunkčná a nedokáže deťom zabezpečiť primerané podnety 

v emocionálnej rovine, sú títo žiaci emocionálne chudobní a ich vystupovaniu chýbajú vhodné 

sociálne kompetencie. Za jednu z príčin možno považovať dnešnú dobou a spoločnosť, kedy je 

život žiakov ovplyvnený médiami, mobilnými aplikáciami a výpočtovou technikou. Tie denne 

sprostredkovávajú deťom množstvo informácií, ktoré sú často skreslené a ponúka naivné 

riešenia problémov, čím ovplyvňujú uvažovanie a reálny pohľad na skutočnosť. Súčinnosťou 

všetkých vyššie vymenovaných vplyvov sa znižuje emocionálna inteligencia žiakov, čo 

potvrdil aj náš výskum. Preto zostáva aktuálnou otázka, či sa vývoj otočí a spoločnosť zameria 

svoju pozornosť na tento problém. 

 

EXPERIMENTÁLNE ZVYŠOVANIE EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE DETÍ   

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej kapitole nás nasmerovali k zvýšenej pozornosti 

o problematiku emocionálnej inteligencie. Štúdiom odbornej literatúry sme dospelí k zisteniu, 

že najnižšia možná hranica zisťovania a merania EQ u detí je vek približne 10 rokov, čo 

zodpovedal nášmu profesijnému profilu. Zistená situácia nás motivovala k realizácii 

experimentu s cieľom zistiť, aký má vplyv tvorivá dramatika, ako metóda práce vo výchove, 

na rozvoj emocionálnej inteligencie detí.  

 

Zvolili sme najmladšiu vekovú kategóriu, u ktorej sa realizuje testovanie emocionálnej 

inteligencie a za experimentálnu metódu sme zvolili metódu tvorivej dramatiky, ktorá sa javí 

ako významná pri rozvoji rôznych oblastí osobnostného rozvoja (napr. tvorivosti, porovnaj 

Gubricová, 2015 a, b). 

 

ZALOŽENIE EXPERIMENTU 

Experiment sa realizuje v jednej triede 4. ročníka za aktívnej účasti a intervencie výskumného 

tímu, ktorý je tvorený triednou učiteľkou a školskou psychologičkou. Kontrolnú skupinu tvoria 

žiaci zvyšných troch tried daného ročníka tej istej základnej školy, aby sa zabezpečili približne 

rovnaké podmienky pre experimentálne overovanie. Každá trieda má svoje špecifiká, ktoré 

spočívajú v čase strávenom s triednym učiteľom. Jeden triedny učiteľ je špecializovaným 

učiteľom pre predmet informatika a preto v tejto triede učí viacero učiteľov. Druhá trieda má 

vyšší počet žiakov so sociálnym znevýhodnením a tretia trieda je klasická trieda s bežným 

spôsobom fungovania. Úvodné merania sú zrealizované a sú vo fáze vyhodnotenia. 

Momentálne sa realizujú projekty, cvičenia a aktivity na rozvoj emocionálnej inteligencie pod 

odborným vedením triednej učiteľky, ktorá má špecializáciu na tvorivú dramatiku a raz 

mesačne prebiehajú i triedne sedenia so školskou psychologičkou. Tá pracuje na vylepšení 

vzťahoch v triede a sociálnej klíme triedy a taktiež sa podieľa na riešení konfliktných situácií. 

 

DOTAZNÍKY POUŽITÉ V EXPERIMENTE 

V úvodnom testovaní sme použili 3 dotazníky a sociogram: 

 TEIQue-SF - K. V. Petrides, London Psychometric Laboratory, University College 

London (slovenský preklad E. Nábělková, L. Kaliská, 2015); 

 DEP dotazník (Zelina a Komárik, s láskavým dovolením jedného z autorov dotazníka); 

 Moja trieda (Lašek, Mareš, 1991) na sociálnu klímu triedy; 

 Sociogram triedy. 
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V experimentálnej triede boli zadané všetky 4 typy testovania, ale v kontrolných triedach sme 

realizovali iba testovanie testom TEIQue-SF a dotazníkom Moja trieda. Účelom bolo 

dosiahnuť čo najpresnejšiu vstupnú diagnostiku experimentálnej triedy. V podobnom duchu 

budú realizované i výstupné testovania. 

 

Pri realizácii experimentu sa zameriavame na nasledovné spôsoby a metódy práce detskej 

emocionálnej výchovy: 

 tvoríme expresívne výkresy a inak výtvarne tvoríme; 

 spoznávame svet všetkými zmyslami; 

 napodobňujeme emócie a vysvetľujeme svoje pocity z prežívania rôznych situácií; 

 identifikujeme emócie a súčasne lokalizujeme vzory; 

 konflikty riešime diskusiou a priznávame svoj podiel viny na spore; 

 čítame si texty a príbehy, ktoré určujú emócie a tiež ich tvoríme; 

 hráme na hudobné nástroje a pomocou nich vyjadrujeme emócie alebo precvičujeme spev; 

 z niektorých emócií sa nebojíme „vykričať“;  

 zdieľame hry, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu a manažment frustrácie; 

 posilňujeme fyzický kontakt medzi deťmi a dospelými. 

Koniec experimentu je plánovaný na mesiac jún roku 2019.  

 

ZÁVER 

Inteligencia človeka sa neustále vyvíja a ľudský mozog je zázrak sám. Avšak etické cítenie sa 

bohužiaľ nevyvíja tak rýchlo. Možno dokonca povedať, že zaostáva. Cez všetky objavy a 

poznávanie prírody, je stále mnoho ľudí, často aj s veľkým intelektom, ktorí sa dostávajú do 

rozporu s morálkou a citovým chladom. Naše životy sú však neodmysliteľne späté s prežívaním 

rôznorodých emócií a sú samozrejmosťou, ako to, že dýchame. Každý deň musíme posudzovať 

rôzne situácie, pred ktoré nás život postaví a záleží iba na nás, ako sme emocionálne vyspelí a 

dokážeme v danú chvíľu reagovať. Nie je jednoduché pomenovať každú prichádzajúcu emóciu, 

následne ju adekvátne spracovať a potom vhodným spôsobom reagovať. Našou snahou by malo 

byť neustále zdokonaľovanie sa v oblasti emocionálnej inteligencie, pretože jedinci s vysokým 

EQ pôsobia na svoje okolie pokojne a vyrovnane. K problémovým situáciám dokážu 

pristupovať s nadhľadom, efektívne riešia problémy a sú komunikatívni na všetkých úrovniach 

spoločenského života.  

Popisovaný predvýskum overil úroveň emocionálnej inteligencie u stredoškolskej mládeže 

a napriek tomu, že výsledky boli dostačujúce, zastávame názor, že emocionálna inteligencia by 

sa mala intenzívnejšie prehlbovať a formou zábavných aktivít a metódami zážitku v rámci celej 

školskej dochádzky. Tu vidíme priestor pre realizáciu nášho experimentu a uplatnenie metód 

tvorivej dramatiky pri emocionálnej výchove žiakov. 
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ROZPRÁVKA V DRAMATICKEJ VÝCHOVE AKO PROSTRIEDOK 

ROZVÍJANIA SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 
 

FAIRY TALE IN DRAMA EDUCATION AS A MEANS DEVELOPING SOCIAL SKILLS 

Monika Homolová21 
  

 
 
ABSTRAKT 

V príspevku stručne charakterizujeme problematiku terapeutickej rozprávky ako prostriedku rozvíjania 
sociálnych zručností cez metódy tvorivej dramatiky. Následne prezentujeme praktické aktivity 

realizované na workshope konferencie s názvom ,,Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, 

Biblioterapia a dramaterapia s prienikom do expresívnych terapií.“ 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Terapeutická rozprávka. Sociálne zručnosti. Dramatizácia. Problém. Riešenie. 

 

 

ABSTRACT 

In the paper we briefly describle the issue of therapeutic fairy tale as a means of delivering social skills 
through the methodes of creative drama. Consequently, we present the practical acitivities realized at 

the workshop od conferencue named ,,Expression therapies in human sciences 2019, Bibliotherapy and 

dramatherapy with the penetration of expressive therapies“. 
 

KEYWORDS 

Therapeutic fairy tale. Social skills. Drama. Issue. Solution. 
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Rozprávka zastáva v živote dieťaťa nenahraditeľné miesto a má svoj význam. Dieťa vyrastá 

obklopené príbehmi od narodenia a tak vchádza do nového rozprávkového sveta, ktorý mu 

ukazuje nielen ako žiť, ale  ponúka aj rôzne životné situácie a možnosti ich riešenia. Rozvíja 

fantáziu, tvorivosť a môže mať aj liečebné účinky. Poznáme rôzne druhy rozprávok (Magálová, 

2013), ktoré sú špecifické konkrétnymi atribútmi ako napríklad základná schéma rozprávky 

(Molická, 2007), stratégie čítania (Kováčová, 2018).  

 

TERAPEUTICKÁ ROZPRÁVKA 

Za zaujímavý typ rozprávky považujeme rozprávku nazývanú aj ako terapeutická rozprávka. 

Tento typ rozprávok pomáha čitateľovi uniknúť pred konkrétnym problémom, situáciou, ktorú 

považuje za záťažovú. Terapeutické rozprávky pomáhajú deťom znížiť úzkosť, úzkostné 

prežívanie pri začlenení do kolektívu, pri komunikácii s dospelým a pod. (Kováčová, 2018, s. 

45). Z pohľadu rozvíjania sociálnych zručností v kontexte tvorivej dramatiky, považujeme za 

zaujímavé využiť charakteristické prvky terapeutickej rozprávky.  

 

Terapeutická rozprávka alebo terapia rozprávkou je metóda rozšírená po celom svete pre jej 

efektivitu, jednoduchosť. V mnohých prípadoch je akýmsi symbolickým jazykom medzi 

dieťaťom a dospelým, ktorý je univerzálne pochopiteľný a podľa Fromma (1999) interpretuje 

skúsenosti duše. Symbolický jazyk je jazyk, v ktorom: „...jsou vnitřní zážitky, city a myšlenky 

vyjádřeny tak, jako kdyby byly smyslovou zkušeností vnějšího světa. Je to jazyk, který má logiku 

odlišnou od běžné logiky, kterou používáme za dne, logiku, ve které nevládnou čas a prostor, 

nýbrž intenzita a asociace “ (Fromm, 1999, s. 14). 

 

Cieľom terapeutickej rozprávky je eliminovať zo života dieťaťa pocity úzkosti, strachu, 

neistoty. Prináša dieťaťu upokojenie, uspokojenie potrieb a obáv, vytváranie pozitívnych 

emócií, riešenie konfliktov a problémových situácií, posilňovanie viery v pozitívny výsledok, 

sociálne cítenie, sebapoznanie, podnecovanie k spolupráci a k začatiu nových priateľstiev 

a kontaktov (Richer, 2004). Teda okrem toho, že zainteresovanému dieťaťu poskytuje  možnosť 

nahliadnuť na problém iným spôsobom, na základe jeho riešenia rozvíja aj sociálne zručnosti. 

Medzi ne patria :  

 schopnosť vytvárať a udržiavať pozitívne medziľudské vzťahy, 

 vnímať a tolerovať potreby a požiadavky ostatných, nielen vlastné, 

 spolupracovať s inými, 

 konštruktívne riešiť sociálne problémy a konflikty, 

 efektívne komunikovať, zvládať kritiku, 

 uplatňovať základné sociálne zručnosti ako je empatia, emocionalizácia, asertivita, 

pod., 

 vedieť sa správne rozhodovať, 

 dokázať kontrolovať svoje správanie a jeho pôsobenie na iných, 

 znižovať mieru egoizmu a agresivity (Zelinová, 2012). 

 

Typickým znakom terapeutickej rozprávky je, že jej hlavný hrdina sa dostáva do problémovej 

situácie, v ktorej prežíva strach, úzkosť, nepríjemné pocity, prekonáva rôzne prekážky. Získava 

nove poznatky na základe ktorých sa naučí nielen premýšľať, ale aj konať v rôznych situáciách. 
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V rozprávke tiež vystupujú ďalšie postavy, ktoré hrdinovi pomáhajú s emočným prežívaním 

alebo riešením situácie. Snažia sa mu pomôcť k úspechu alebo k rozprávaniu o svojich pocitoch 

a problémoch. Prejavujú mu pocity istoty a porozumenia. Podstatné je aj prostredie, v ktorom 

sa rozprávka odohráva. Dieťa by malo pri čítaní nadobúdať prijemnú náladu a pocity istoty 

a bezpečia (Molicka, 2007). 

 

Medzi tradičné metódy práce s terapeutickou rozprávkou patrí čítanie, spoločné dotváranie 

príbehu, opis obrázku, charakteristika postáv a vciťovanie sa do ich situácie, a ešte mnoho 

iných. Medzi ďalšie z metód patria metódy tvorivej dramatiky. Zvyčajne  sa využívajú na 

dramatizáciu príbehu − rozprávky, na rôzne improvizácie, rolové hry, pantomimické stvárnenia 

atď. Hry a cvičenia tvorivej dramatiky rozvíjajú empatiu, pretože na základe úloh v rolách 

skúšajú deti prežívanie iných ľudí v ich situáciách. Snažia sa  reagovať na situáciu na základe 

svojich doterajších skúseností. V reakciách zapájajú taktiež emocionalizáciu, vyjadrovanie 

citov v danej situácii. Deti sa tým učia porozumieť nielen sebe, svojim pocitom, ale hlavne 

chápať iných v ich konaní, v konkrétnych situáciách. Teda pomocou dramatických cvičení 

a hier rozvíjajú svoju osobnosť a sociálne zručnosti (Zentko, Chanasová, 2011). 

 

Terapeutická rozprávka prebieha v troch fázach. V  praktickej časti workshopu sme jednotlivé 

fázy rozpracovali nasledovne: 

1. fáza: Zoznámenie sa s rozprávkou  

Uviedli sme názov rozprávky. Podľa názvu sme sa snažili predpokladať dej. Upozornili sme 

účastníkov, že v rozprávke je skrytý problém. Začali sme čítať. 

2. fáza: Emocionálne prežívanie 

Pre hlbšie ponorenie do deja rozprávky a problému, účastníci boli vyzvaní (v každej 

rozprávke iným spôsobom) vstúpiť do deja ako ďalšie postavy. Počas čítania jednotlivci 

pohybovou, tanečnou a hudobnou improvizáciou nadobúdali nové poznatky o situácii, 

zážitkom získavali  pozitívne aj negatívne pocity z prebiehajúceho problému v rozprávke. 

Taktiež prežili vyriešenie problému. Počas niektorých častí rozprávky pocity umocňovala 

melódia zvonkohry, ktorá v niektorých častiach mala aj upokojovaciu  a relaxačnú funkciu, 

a perkusie, ktoré  menili stav situácie. 

3. fáza: Rozmýšľanie o probléme 

Po dočítaní sme spoločne pomenovali:problém v rozprávke, možné riešenie problému, 

rozvíjajúce sociálne zručnosti, použité metódy tvorivej dramatiky a reflexiu. 

 

KONKRETIZÁCIA ROZPRÁVOK 

Rozprávka: O múdrom zámočníkovi 

Stručný obsah: Zámočník vo svojom dome žil s manželkou, deťmi a okrem toho v ňom mal aj 

svoju zámočnícku dielňu. Jedného dňa prišiel do dielne a všetky kľúče a zámky boli 

porozhadzované všade okolo. Keď jeho deti nazerali cez kľúčovú dierku a videli, aký je 

smutný, prišlo im ho ľúto. Prišli mu pomôcť do dielne popárovať kľúče a zámky. Otec za 

odmenu tie deti, ktoré našli pár, zobral do sveta montovať zámky. Deti, ktoré nenašli pár, ostali 

smutné doma a cítili sa odstrčené. Avšak počas cestovania po krajine a montovaní zámkov ich 

po ceste sprevádzal tajne čarodejník a keď zaznel jeho zvuk (perkusie) ten, kto ho prvý videl, 
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podskočil a mohol z domu vybrať jedného svojho súrodenca, aby s ním ďalej cestoval 

a montoval. Príchody čarodejníka sa v rozprávke opakovali niekoľkokrát. 

 

Improvizácia v deji (emocionálne ponorenie): 

 prijatie role dieťaťa, súcit s otcom, 

 zbieranie kľúčov a priraďovanie k zámkom, 

 pohybová, tanečná a hudobná improvizácia na základe textu rozprávky sprevádzané 

zvonkohrou tých účastníkov, ktorí našli zámky s kľúčmi, 

 tí, ktorí pár nenašli, ostávajú doma (v kúte miestnosti a pozerajú sa na ostatných), 

 príchod čarodejníka, ktorý určil, ktorý hráč prvý pohybom - poskokom zareagoval na jeho 

príchod označeným zvukom (perkusie); hráč vyberie  jedného člena z tých, ktorí ostali 

doma, a ďalej improvizujú rozprávku podľa ďalej čítaného textu, 

 príchod čarodejníka sa opakuje až pokým všetci z domu nie sú s otcom a ostatnými 

súrodencami vo svete. 

Problém:  

Vyčleňovanie dieťaťa z kolektívu  

Reflexia:   

Ako si sa cítil, keď si našiel pár - zámok a kľúč? Ako si sa cítil, keď si pár nenašiel? Ako si sa 

cítil v situácií ,,cestovanie s otcom a montovanie zámkov? Ako si sa cítil, keď si ostal doma 

(v kúte miestnosti) a prizeral si sa ako sa ostatní ,,hrajú“ ? Ako si sa cítil, keď ťa ,,súrodenec“ 

vytiahol z domu medzi ostatných? V čom bolo dobré navodenie nepríjemných pocitov 

v rozprávke? Čo bolo ich  cieľom? Ako bol vyriešený problém? Záverečná reflexia.  

 

Rozprávka:  Mesto Veselienky 

Stručný obsah: Veselienka rozpráva, čo všetko je v jej meste, ako sa v ňom žije, akých ma 

kamarátov. Dej nesie tradičné prvky rozprávky ako fantastické postavy, symbolické čísla a iné. 

Do materskej školy (ZŠ, ŠKD, SŠ..) pošle list,  v ktorom pozíva všetkých do jej mestečka na 

návštevu. Avšak upozorní ich, že v mestečku spieva fontána (zvonkohra).  Keď začne tlieskať 

(perkusie), kvietky vykríknu, akým spôsobom majú návštevníci pozdraviť človeka, ktorí je 

najbližšie. Keď opäť fontána začne spievať (zvonkohra), všetci ďalej spoznávajú mesto. 

Improvizácia v deji: 

 účastníci prejdú do deja rozprávky; improvizujú, akým spôsobom prechádzajú po meste, 

napr. na bicykli, korčuliach, bežia, podskakujú si atď. popri tom počúvajú okolo čoho 

všetkého prechádzajú, neverbálne na to reagujú. Fontána spieva (zvonkohra hrá). 

 Fontána začne tlieskať (perkusie). Kvietky vykríknu: (vcítenie sa do problému - 

nepríjemný kontakt) 

- Zdravíme sa ovoniavaním. 

- Zdravíme sa pritisnutím k druhému tak, ako je to najviac možné. 

- Zdravíme sa  opretím  chrbtami. 

- Zdravíme sa dotýkaním čelami. 

- Dlhšia improvizácia, relaxácia, uvoľnenie: (riešenie problému, zbližovanie sa 

s druhým postupne) 

- Zdravíme  sa kývaním ruky z diaľky. 
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- Zdravíme sa uklonením. 

- Zdravíme sa podávaním rúk. 

- Zdravíme sa potľapkaním po pleci. 

Problém:  

Nepríjemné zasahovanie človeka do intímnej zóny iného cudzieho človeka 

Reflexia:  

O čo išlo pri pozdravoch, keď začala fontána tlieskať? Aký problém nastal? Ako si sa cítil pri 

blízkom kontakte s cudzím človekom? Kde v improvizácií bolo riešenie problému? Zhrnutie. 

 

Názov: Čokové 

Stručný obsah: Náčelník indiánskeho kmeňa Čokov skonštatoval, že už nemajú žiadne zásoby. 

Vyslal teda všetkých mužov na lov. Počas cesty prekonávali rôzne prekážky ako rieky, 

priepasti, blato atď. Po ulovení úlovku sa vrátil každý indián sám do tábora, kde ho čakala 

zvyšná rodina a náčelník. Rodina buď lovca pochválila alebo sa mu vysmiala. Náčelník v oboch 

prípadoch zaujal pozitívny postoj. Keď niekto neulovil vhodný úlovok – povzbudil ho. Keď 

dobrý – pochválil. 

Improvizácia v deji: 

 Účastníci prejdú do deja rozprávky vo chvíli, keď náčelník v rozprávke zvolá všetkých 

lovcov a skonštatuje, že došli zásoby. 

 Účastníci ako lovci improvizujú dej rozprávky až kým ,,neprídu“ na miesto, kde majú 

loviť. 

 Účastníci na mieste lovu  chytia (zdvihnú zo zeme) rybu a idú ku náčelníkovi. 

 Podľa obrázku na rybe – smutné ústa − zlá ryba, usmiate ústa − dobrá ryba,  mimicky 

znázornia akú rybu chytili. 

 Prvý lov (účastníci sú zavedení na miesto, kde sú zlé ryby). 

 Keď prídu so zlou rybou k náčelníkovi – strážcovia náčelníka sa každému vysmievajú. 

 Druhý lov - účastníci sú zavedení na miesto, kde sú dobré ryby – strážcovia lovcov 

obdivujú a chvália. 

Problém:  

Výsmech z neúspechu 

Reflexia:  

Aký problém sa vyskytol v rozprávke? Ako ste sa cítili, keď sa vám strážcovia vysmievali? 

Ako ste sa cítili, keď vás strážcovia obdivovali, chválili a tlieskali vám za ulovenie úlovku? 

Aké situácie zo života triedy nám pripomína rozprávka? Zhrnutie. 

 

ROZPRÁVKOVÉ CVIČENIA NA ROZVOJ SOCIALIZÁCIE   

Nasledujúce rozprávkové cvičenia mali za cieľ rozvíjať sociálne zručnosti ako emócie, empatiu, 

vnímanie. Vcítenie sa do situácií a roli iných. Taktiež prirodzené spoznávanie neverbálnych 

gest  pri vyjadrovaní emócií. 

 

Rozprávka: Červená čiapočka 

Stručný obsah: Tradičný dej rozprávky, ktorý dramatizujú všetky deti a menia na vyzvanie 

svoje úlohy. Raz sú Červenou čiapočkou, inokedy koláčom, drevom do krbu, vlkom.  
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Pracovali sme s nasledovnými pokynmi: 

 Čiapočka poskakuje po lese a rozhadzuje rukami – dieťa sa snaží byť čo najväčšie 

v priestore. 

 Dieťa je koláčikom v košíku, ktorý nesie Čiapočka babičke: dieťa sa snaží byť čo 

najmenšie, schúli sa,  pritisnuté o iný koláč.  

 Čiapočka príde k babičke, ide pridať drevo do krbu, dieťa sa stáva drevom a učiteľka 

hovorí, z ktorého smeru obhorieva drevo a dieťa sa z toho smeru sa začína zmenšovať 

schúlením sa bližšie a bližšie k zemi. 

 Dieťa sa stane vlkom, zje starú mamu, neverbálne znázorňuje, ako sa tým v priestore 

zväčšilo a pod. 

Reflexia:   

Ako si sa cítil ako: Červená čiapočka, koláč, drevo, vlk? Ako si sa cítil ako veľký? A ako 

malý?Ako si sa cítil ako koláčik pritisnutý o ďalších? Zhrnutie. 

 

 

Rozprávka:  Cestovateľ 

Stručný obsah: Cestovateľ rozpráva deťom príbeh o tom, ako bol v dedine Nálada. Opíše, aké 

situácie sa mu tam stali a akí tam boli ľudia. Pozve ich, aby si takú dedinku Nálada spoločne 

urobili  aj v ich triede. 

Tak ako v dedine, aj my najskôr: 

 Na zvonkohre hráme melódiu, započúvame sa do nej, 

 každý pekne za radom povie, aké pocity v ňom hudba vyvoláva, 

 ku pocitu priradí aspoň jednu situáciu zo života, ktorá mu ju pripomína, 

 na základe vybraných situácií spolu určíme, ako by sa tancovalo pri tejto  hudbe alebo 

situácii, 

 hráme ďalšie melódie a deti sa snažia stvárniť náladu z hudby pohybom (veselá hudba - 

rýchly tanec, skákanie; smutná hudba - pomalé kroky, hlava dole atď.) 

Pokračovanie rozprávky (stručný obsah): Cestovateľ ďalej rozpráva o tom, ako navštívil dedinu 

Opačno. Ľudia, ktorí tam žili, sa pri stretnutí pozdravili tak, že mimicky vyjadrili presne opačné 

emočné gesto. Napr. prvý sa usmial, druhý z dvojice zosmutnel a pod.  

Cestovateľ poprosil deti, či by mu nepomohli naučiť sa zdraviť takýmto pozdravom. 

 vyzveme deti aby vytvorili dvojice 

 vysvetlíme, že akú emóciu povieme, neverbálne ju stvárni prvý z dvojice a druhý stvárni 

jej presný opak 

 improvizácia – prvý z dvojice vytvára sám mimický prejav, druhý vytvorí opačný stav, 

úlohy sa môžu vymeniť. 

 

ZÁVER 

Každé dieťa je jedinečné a má v sebe prirodzenú potrebu byť také, ako naozaj je. Chce žiť 

v istote, že vyjadrovaním svojich pocitov nestratí lásku či už rodičov alebo okolia a tak získa 

sebadôveru. Rozprávka ponúka dieťaťu priestor na vlastné prežívanie, ale tiež slúži oveľa 

efektívnejšie na vychovávanie dieťaťa a riešenia problémov v skupine. Príklad práce 

s rozprávkou popisuje aj Valešová Malecová (2018) s podrobnou analýzou ako použitie 

príbehu, príklady otázok do diskusie atď.  
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Deti prežívajú situáciu hlavného hrdinu a problém, v ktorom sa tento ocitol. Prežívajú s ním 

chvíle radosti a úspechu a niekedy práve naopak, strach, potupu, odstrčenie. Na základe toho 

sa v nich začne upevňovať detská morálka. Ak dieťa v rozprávke zažije zlo, strach, utláčanie, 

v živote sa k týmto situáciám stane vnímavejším. Rozprávka je účinná aj vtedy, keď niektoré 

deti vyrábajú problémy v kolektíve a dostanú sa do rozprávky, v ktorej emocionálne znášajú 

stav z vyrobených problémov v realite. 
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EXPRESIVITA V DIELE JÁNA GAVURU − MALÁ ŠOU OBRÁZKOV A VERŠOV 

 

EXPRESSIVITY IN THE WORK OF JÁN GAVURA − A SMALL SHOW OF PICTURES AND 

VERSES 
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ABSTRAKT 

Cieľom príspevku je predstaviť literárne dielo spisovateľa Jána Gavuru, ktoré vytvoril v spoluautorstve 

s ilustrátorkou Máriou Čorejovou. Okrem stručného predstavenia autorov, predstavujeme dielo Malá 
šou obrázkov a veršov, ktoré je na Slovensku špecifické svojou vizuálnou hravosťou. Zameriavame sa 

na dieťa mladšieho školského veku, pre ktoré ponúkame inšpirácie a konkrétne návrhy do pedagogickej 

praxe s dôrazom na využitie tohto diela.   

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  
J. Gavura, M. Čorejová, poézia, Malá šou obrázkov a veršov, expresivita 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to present a literary work of writer Ján Gavura, which he created in co-

authorship with illustrator Maria Čorejová. In addition to a brief introduction of the authors, we 
introduce the work Small Show of Pictures and Verses, which is specific in Slovakia for its visual 

playfulness. We focus on children of younger school age, for whom we offer inspiration and concrete 

suggestions for pedagogical practice with an emphasis on the use of this work. 
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Ak začne byť klasická (kodifikovaná) forma poézie niektorým autorom priúzka, začínajú ju 

rôznymi spôsobmi obohacovať. Expresivita, ktorá je typická pre umenie a iné kultúrne domény 

je charakteristická  „podstatným zastúpením zmyslovej, telesnej i zážitkovej stránky” (Kožík 

Lehotayová, 2018, Kováčová, Bellová, 2018). V poézii pre deti objavujeme veľa expresívnych 

prejavov. Mnohí autori pracujú s vizualitou básnického textu ako básnici, ale aj ako výtvarníci.  

Zaujímavým počinom v tejto oblasti so zameraním na detského čitateľa, sa javí antológia básní 

a vizuálnej poézie Jána Gavuru, Márie Čorejovej (ilustrátorky) a hostí (Mariána Andričíka, 

Paľka Timka, Anny Timkovej Lazurovej) Malá šou obrázkov a veršov, ktorá sa dostala na 

knižný trh v roku 2014. V príspevku predstavujeme dané dielo, jej autorov, ako aj inšpirácie do 

pedagogickej praxe.  

 

PREDSTAVENIE AUTOROV 

Ján Gavura sa narodil v roku 1975 v Poprade. Patrí v súčasnej slovenskej poézii k veľmi 

aktívnym básnikom. Pracuje a tvorí ako prekladateľ, literárny kritik, knižný a časopisecký 

editor. Debutoval až ako 26-ročný v roku 2001 zbierkou Pálenie včiel, za ktorú získal Cenu 

Ivana Kraska. O päť rokov neskôr vydal zbierku Každým ránom si a v roku 2012 mu vyšla 

zbierka Besa. Jeho ostatná zbierka básní sa volá Kráľ hlad a vyšla v roku 2017. Gavura je 

výraznou postavou ponovembrovej literárnovednej scény na Slovensku. Od polovice 90-tych 

rokov kriticky sleduje produkciu básnikov, ktorých zaradil do Antológie súčasnej slovenskej 

poézie, jej zostavovateľom je on sám. Je autorom dvoch kníh literárnej histórie a kritiky a 

zostavovateľom mnohých výberov a básnických zbierok popredných slovenských básnikov. Z 

angličtiny preložil romány C. McCarthyho Cesta a Táto krajina nie je pre starých, R. Welcha 

Principiálny román, ktorý preložil v prekladateľskej spolupráci, a výbery z básnických diel C. 

A. Duffyovej, M. Sweeneyho, J. Sutherlanda-Smitha, L. O‘Sullivanovej a ďalších. 

Prednedávnom založil časopis o poézii a básnikoch Vertigo, dlhodobo edituje časopis o 

súčasnom umení Enter. 

Mária Čorejová sa narodila 1975 v Bratislave a  je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a 

kultúrna manažérka. Najvýznamnejšiu oblasť jej výtvarného prejavu tvorí kresba. Svoje diela 

vystavuje doma aj v zahraničí.  

 

CHARAKTERISTIKA DIELA  

V zbierke majú svoje rovnocenné miesto autorské básne J. Gavuru a hostí, ktoré sú postavené 

na poetickej hre so slovom a jeho obsahom. Uplatnenie rozličných básnických postupov si 

vyžaduje autorskú skúsenosť, nielen kreativitu, ale aj istú dávku kultivovanosti, ktorá však 

neoberie poéziu o poéziu a o originalitu a život. Viaceré ukážky vizuálnej poézie boli 

inšpirované príkladmi zo svetovej literatúry, ktoré sú prispôsobené zámerom a poetike 

publikácie. K inšpirátorom patria: Robert Froman (Poézia, Holub a Púpava), Andrej Rozman 

Roza (S prepáčením, ale), René Magritte (Obrázok deda Magritta), Guillaume Apollinaire 

(Anakonda), Václav Havel (Ekonelogická básnička) a ďalší.  

K veľmi silným textom zbierky patrí báseň s názvom Čaj z tmy, ktorej autorom je iba trojročný 

Paľko Timko, syn poetky A. Timkovej Lazurovej: "mamka, / ...vezmem si / svoj stolček, / tvoje 

schodíky, // vyskočím až do neba / a nazbieram ti tmu, // aby si z nej mohla / urobiť čierny čaj..." 

(ibidem, s. 32).  



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

121  /  255 

 

Všetky básne by si zaslúžili podrobnú interpretáciu, my namiesto interpretácie aspoň stručne 

upozorníme na báseň Obrázok deda Magritta: "Maľuje dedo fajku, / farebnú ako vlajku. // 

Smeje sa: K tej fajke / viaže sa bájka.“ // Nakoniec napíše: / Toto nie je fajka." (s. 11). Autorsky 

sa pod báseň podľa všetkého podpísal J. Gavura. Báseň obsahuje aj venovanie v zátvorke 

(Srdečný pozdrav strýkovi Fu Koltovi). Tí, čo sa nejakým spôsobom venovali štúdiu filozofie 

alebo estetiky, sa s krátkou štúdiou Michela Foucaulta o obraze s fajkou  museli stretnúť, aj 

keby nechceli. Dieťa nepozná okolnosti a významy vedúce k slávnemu obrazu Toto nie je fajka, 

ktorého autorom je René Magritta, nepozná filozofa Michela Foucaulta, ale báseň svojím 

hravým tónom predsa dokáže vstúpiť do jeho sveta.   

 

EXPRESIVITA V DIELE 

Knižka na základe inonárodných literárnych inšpirácií predstavuje nedospelému čitateľovi 

možnosti vizuálnej podoby textu (slov a viet) v rôznom grafickom usporiadaní. Nájdeme v nej 

básne v tvare zipsu, bicykla, korytnačky, zväzku kľúčov, púpavy, ale aj texty s využitím 

interpunkčných znamienok, napr. báseň Prečo nie je uprataná izba (Interpunkčná báseň pre 

mamu a dva zúfalé detské hlasy) s. 52.  

Podľa Kováčovej a Bellovej (2018) je konanie, či už priame alebo skryté jednoznačne 

expresívne. Toto dielko sa snaží s detským čitateľom komunikovať práve netradičnou formou. 

Nie je to len nefunkčné alebo prvoplánové ukladanie textov do tvarov, ktoré sa dajú jednoducho 

odčítať z obsahu. Je to zbierka graficky invenčných textov, ktoré v spolupráci slova a obrazu 

oplývajú potenciálom vyvolať aktívnu hru s každým čitateľom.  

 

Kniha ponúka síce nie nový, ale v našom literárnom priestore málo uplatňovaný básnický 

princíp hry s formou. Na Slovensku sa s takouto experimentálnou poéziou stretáme podstatne 

menej ako v okolitých krajinách. V českej kultúrnej proveniencii v kontakte na medzinárodnú 

scénu vzniklo už v 60-tych rokoch doslova hnutie mnohých autorov a konali sa tam viaceré 

výstavy vizuálnej poézie. Podobne aj v iných krajinách Európy (Libertini, 2019). 

U nás sa uskutočnili podstatnejšie výstavy k tejto problematike po roku 2011 a významnou 

postavou je napr. Milan Adamčiak (1946-2017), ktorého experimentálnu a konkrétnu poéziu 

ponúkla aj jeho retrospektívna výstava Adamčiak, začni! v Slovenskej národnej galérii (2017). 

Pred piatimi rokmi sa uskutočnila zasa výstava, ktorá bola prvým zverejnením rozsiahleho 

antologického výskumu k tematike vizuálnej poézie (Kaščáková, 2019). 

 

UKÁŽKA Z DIELA - ROZTRŽITÝ KÚZELNÍK (NA ŠKOLSKOM PREDSTAVENÍ) 

 

Abraka nedobre, abraka zle, 

mýli sa kúzelník pri kúzle. 

Hovoril od buka do buka, 

nazlostil králiky z klobúka. 

 

Behajú javiskom kade-tade, 

žmurkajú k divákom v prednom rade. 

Učiť sa čarovať treba riadne, 

inak to najlepšie nedopadne. 
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Abraka rozmýšľa abraka babrák, 

zabudol zázračné abrakadabra. 

(Gavura - Čorejová, 2014, s. 6) 

 

INŠPIRÁCIE 

Kniha, v ktorej sa poézia mení na obrazy a obrázky, je netradičným čítaním, ktoré sa vymyká 

z detskej čitateľskej skúsenosti, preto ju odporúčame deťom sprostredkovať. Zo zbierky sme 

vybrali aj ukážky básní, ktoré nezaradíme k vizuálnej poézii, pretože sú vystavané nie na 

vizualizácii, ale na poetickej hre slova a obsahu.  

 Všetky tri básne svojou skladbou a hravosťou jazyka pripomínajú riekanky, preto ich 

môžeme zaradiť ako motivačné cvičenia pri akýchkoľvek hrách a činnostiach. Môžu slúžiť 

aj na rozcvičenie artikulačných orgánov. Predpokladáme, že básne si deti veľmi rýchlo 

zapamätajú a rady sa ich naučia spamäti. Každá z básní je vhodná aj na výtvarné stvárnenie, 

báseň Pokrovec napr. na prácu s textilom. 

 V rámci vizuálnej poézie, ktorú nájdeme v knižke, odporúčame jednoduché aktivity 

založené na odtláčaní pečiatok s písmenami na väčší formát papiera. Dieťaťu postačí jedno 

písmeno (napr. začiatočné písmeno slova „strom“) a pomocou pečiatky písmena „S“ vytvorí 

na papieri strom. Písmeno A (auto), L (lúka), M (mama), R (ryba) atď. Deťom pokojne 

umožnime aj prácu s viacerými farbami. Cez výtvarnú techniku sa tak spoja nielen 

s obrazom, ale aj so slovom a jeho významami.  

 

Aktivita: Tenisová loptička 

Vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie v materských 

školách (2016) sa vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb kladie dôraz na motiváciu detí  k 

pohybovým aktivitám s ich využitím vo voľnom čase, súvisiace s motiváciou k zdravému 

spôsobu života, starostlivosťou o svoje zdravie a pohybovou aktivitou. Z daného dôvodu 

ponúkame aktivitu inšpirovanú básňou Tenis.  

 Motivačný rozhovor  

Motivačný rozhovor orientujeme na športovú hru, konkrétne ide o tenis. Po prečítaní básne 

Tenis, vedieme s deťmi rozhovor, pričom pracujeme s obrázkom tejto básne. Viete ako sa 

hrá tenis? Hral ho už niekto z vás? Čo sa robí počas tejto hry s loptičkou? Čo robí loptička 

- kde a ako skáče, letí a pod.? Dnes sa zahráme na tenisové loptičky.  

 Pohybová aktivita 

Deti sa rozdelia na dve skupiny. Skupiny sa postavia do dvoch radov vzdialených od seba 

tri až päť metrov (podľa možností telocvične, ihriska a pod.) Druhý rad odstúpi smerom vzad 

z úrovne prvého radu do vzdialenosti dvoch metrov. Deti sa v oboch radoch rozostúpia. 

Medzi jednotlivými deťmi v oboch radoch je  jeden až dvojmetrová vzdialenosť. Rozdelenie 

detí by malo pripomínať rozloženie bodiek v texte básne Tenis.  

 Beh 

Prvé dieťa z prvého radu pribehne k prvému dieťaťu z druhého radu. Spolu si tlesknú. Beží 

ďalej k druhému dieťaťu v prvom rade a opäť si tlesknú. Beží k druhému dieťaťu v druhom 

rade a pod. Trajektória jeho behu pripomína trajektóriu tenisovej loptičky na obrázku básne 

Tenis. Keď dieťa obehne všetky deti, postaví sa na svoje pôvodné miesto. Beží ďalšie dieťa, 

to, ktoré bolo prvé v druhom rade a postupuje rovnakým spôsobom.  
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 Manipulácia s náčiním 

V rámci tento pohybovej aktivity je možné použiť aj náčinie, napr. menšiu loptu. Dieťa beží 

rovnakú trajektóriu s loptou, ktorú drží nad hlavou, pod pazuchou a pod. Učiteľ môže náčinie 

variovať podľa veku a zručnosti detí.  

 Relaxačná časť 

Na záver aktivity usadíme všetky deti na gymnastickú lavičku. Opýtame sa detí, ako sa im 

bežalo a pod. Ako sa loptičky cítili? Na záver je vhodné opäť prečítať báseň tenis, pričom je 

vhodné ukázať deťom obrázok básne. (Relaxačnú časť môžeme variovať s využitím aj iných 

básní). 

ZÁVER 

Dospelí v súčasnosti akoby stratili zmysel a potrebu tohto nezastupiteľného článku rozvoja 

dieťaťa, akým je poézia (Chanasová, 2014). Aj dnešné dieťa dokáže pohotovo zanechať 

sledovanie televízneho programu, aby mohlo počúvať skutočný príbeh, či recitovanú báseň 

(Vargová, 2018). Dieťa je postavené pred rozhodnutie vypočuť si to v podmanivej slovenčine, 

plnej obrazov.   

 

Rozprávanie, poézia buduje a posilňuje cyklický vzťah, v ktorom je rozprávajúci závislý od 

svojich poslucháčov. Zachytáva ich pohľad, môže pozorovať mieru koncentrácie na ich 

tvárach, vníma ich mimiku, pozoruje aké emócie práve prežívajú. Je tam určitá vzájomná 

modulácia: neverbálna komunikácia rozprávajúceho a počúvajúcich, všetko na seba vzájomne 

vplýva. Otázky a odpovede, potvrdenia záujmu o rozprávané, láskavá vzájomnosť, akoby sa 

každý každému stával zrkadlom. „To, čo prechádza od výrazovosti k obsahu, pretože každý 

môže povedať – Ja som tu pre teba. Každý žije v spoločenstve druhých a naopak: a to je oveľa, 

oveľa viac, ako fyzická prítomnosť, je to skúsenosť prelomenej izolovanosti prostredníctvom 

obsahu, ktorý nadobúda fyziognómiu a rozličné odtiene, podľa toho, kto sa zúčastňuje na 

udalosti rozprávania, či recitácie” (Gillini − Zattoni, 2001, s.157).     

 

ZÁVER 

Poetika detskej literatúry má veľa podôb a kniha Malá šou obrázkov a veršov to dokazuje 

inovatívne a hodnotne. Moderná poézia pre deti od našich overených autorov, ako sú Ľ. Feldek, 

Š. Moravčík, D. Hevier a mnohí iní, už dávno komunikuje s dieťaťom ako s partnerom a 

rešpektuje jeho videnie. Rovnako aj táto antológia, prevažne vizuálnej poézie, dieťa 

nepodceňuje a nabáda ho k vlastnej tvorivej aktivite. 
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ABSTRAKT  
Príspevok popisuje projekt s názvom Stelesnená skúsenosť s využitím art action. Hlavným cieľom 

projektu je zostaviť, realizovať a prezentovať situačno-art-akčné modely so zužitkovaním art action v 

rámci umeleckej činnosti s človekom počas jeho biodromálnej cesty, v zmysle od predškolského veku, 
cez školský vek k obdobiu adolescencie, dospelosti až po sénium.  
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Práve akčné umenie je tým, ktoré umožňuje využiť rôzne formy umenia, kde aktér/aktéri 

zužitkujú živé predvádzanie/prehrávanie/stvárňovanie konkrétnej situácie (udalosti, problému, 

zážitku) s integráciou do prostredia v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Je umením 

akcie (Geržová, Hrubaničová, 1998, s. 15-16), v ktorom  človek bez ohľadu na vek, skúsenosti 

je tvorom kreatívnym a akčným. Z akcie, ktoré prebieha v priestore, bez ohľadu na hranice, sa 

vytvárajú individuálne i skupinové obrazy, stvárňujúce realitu. Samozrejme aj samotná akcia 

je úzko prepojená s vekom a samotnými skúsenosťami aktéra a jeho aktuálnym prežívaním.  

 

 

GRAF 1 

Umenie akcie 

 

 
 

 

Aj z toho dôvodu možno súhlasiť s tvrdením Geržovej (ed., 1999), že akčné umenie (action 

art) je úzko prepojené s tendenciami stierania hraníc medzi umením a životom, čo 

korešponduje aj so základnou ideou predloženého projektu.  

Práve sa poukazuje na možnosti a limity art action počas životnej cesty človeka od 

predškolského veku až po sénium, na človeka s akceptovaním potrieb daného vývinového 

obdobia s využitím umeleckých prostriedkov a vybraných druhov art (výtvarného, 

dramatického a pohybového) s porovnateľnou témou, ale iným náhľadom na spracovanie (por. 

Kulka, 2008, Paulík, 2010). Thomasová (1994) tvrdí, že akčné umenie je rezultátom 

kreatívnej potreby bezprostrednej sebaprezentácie (podľa Geržová, Hrubaničová, 1989, 

s.16).  

Počas svojej životnej cesty človek prekonáva svoje limity, prekračuje vlastné hranice, ktoré 

získal počas rôznych vstupov do rôznych prostredí a spoločenstiev. Nesmieme zabúdať aj na 

rodinu (Hudecová, 2019), z ktorej si prináša taktiež „svoje špecifické“ prežívanie, komunikačné 

scenáre, traumy (Ťulík Krčmáriková, 2018), či predsudky na konkrétne situácie.  

 

POHĽAD NA ŽIVOTNÚ CESTU 

S myšlienkou životnej cesty sa stretávame u Charlotty Bühlerovej (1933) približne v 30.rokoch 

minulého storočia. V publikácii Ľudský životný beh ako psychologický problém sa zaoberá 

celoživotným vývinom človeka, vníma životnú cestu ako zvládanie vývinových úloh a 
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prekonávanie vývinových kríz. Životnú cestu možno charakterizovať ako životnú dráhu/cestu 

(Nový, 1989), ktorú Smékal (2009) popisuje ako súhrn po sebe nasledujúcich zážitkov 

a konaní, ktoré sú vyvolané vonkajšími podmienkami v samotnom živote človeka. Asi 

najvystížnejšou charakteristikou, ktorá zodpovedá životnej ceste (a z nášho pohľadu je 

porovnateľná s procesuálnou stránkou akčného umenia) považujeme tvrdenie Nového (1989). 

Autor (ibidem) opisuje životnú cestu ako  trajektóriu človeka v jeho sociálno-historickom 

priestore a čase, v ktorom prebiehajú udalosti človeka v kontexte zmien v sociálnych rolách 

a individuálnych rolách. Výsledkom životnej cesty sú praktické činnosti v daných objektívnych 

možnostiach, a to osobných, skupinových, společenských, prírodno-historických tvoriace 

samotstatnú dynamickú štruktúru a ďalšie aktivity orientované na zabezpečenie uspojovania 

potrieb a požiadaviek v priebehu diskontinuálneho biografického času človeka (porov. Nový, 

1989, s. 32-34). 

Bühlerová vymedzila 5 životných štádií, ktoré sme spracovali do grafického spracovania, ktoré 

zobrazuje  jednotlivé štádia.  

 

GRAF 2 

Štádiíá v životnej ceste podľa Charlotty Bühlerovej 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Teoretické východiská dotýkajúce sa životnej cesty nepracujú s jednotlivými vývinovými 

štádiami človeka (ako vývinová psychológia, napr. Vágnerová, 2008), skôr sa orientujú 

a vymedzujú na štádia, fázy (bližšie Graf 2). Máme za to, že poznatky o životnej ceste je vhodné 

(i možné) využiť pri popise akčného umenia, napriek tomu, že ho máme tendenciu diferencovať 

podľa štádii človeka od predškolského veku až po sénium.  

bez určenia (0 až 15 rokov) 

expanzia (15 až 25 rokov) 

zrelosť a definitívne životné role (25 až 45 rokov) 

duchovný rozmach, úspech (45 až 60 rokov) 

teoretický vzťah k životu, retrospekcia a príprava 
k ukončeniu života (60 a viac rokov).
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Jednotlivé obdobia v živote človeka (bez ohľadu na vývinové obdobia) v zásade môžu (ale aj 

nemusia) ovplyvniť človeka počas jeho životnej cesty.  

 

V danom kontexte Blatný (2017) popisuje štyri kľučové charakteristiky, ku ktorým zaraďuje 

sociálne trasy, vývinovú trajektóriu, tranzície a bod obratu (Graf 3). 

 

GRAF 3 

Kľúčové charakteristiky životnej cesty 

 

 
Zdroj: text sprac. Podľa Blatný (2017, s. 49-50) 

 

 

PRIESTOR PRE UMENIE 

Kreovaním priestoru pre akčné umenie (art action) vzniká priestor na rozvíjanie, nadstavovanie 

a vytváranie možnosti pre človeka počas jeho (celoživotnej) cesty. Ide o akési natiahnutie 

vývinu na celý život. Pochopenie toho, že sa stále niečo mení bolo významným konštatovaním 

v kontexte biodromálnej vedy (Hlavenka, 1999). Ide o teóriu nového typu, novej vývinovej 

paradigmy s možnosťou nanovo formulovať zákonitostí životnej cesty, nové propozície, 

axiómy, koncepty a pod. V prípade predkladaného projektu ide o sprostredkovanie cez art 

action jeho možností a limitov v jednotlivých štádiách vývinu človeka.  

V kontexte s akčným umením v spojitosti s celoživotnou (biodromálnou) cestou človeka 

vychádzame z Eriksonovej koncepcie epigenézy psychiky. Tou sme sa inšpirovali aj preto, že 

Eriksonove štádiá pokrývajú celé rozpätie života človeka. Centrálnou myšlienkou Eriksonovej 

teórie je postupné potvrdzovanie identity, tým aj samotné potvrdzovanie integrity osobnosti. 

Erikson (1968) vychádzal zo skutočnosti, že človek má vrodenú tendenciu zmysluplne sa 

rozvíjať ako osobnosť. Viac pozornosti venoval kultúrnym ako biologickým faktorom, a to sa 

odzrkadľuje aj v jeho teórii. Význam spoločenských a kultúrnych vplyvov na ego sa zrkadlí v 

každom z ôsmych štádií v rámci celoživotnej cesty človeka. Dieťa si od narodenia zvyká v 
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priestore vzájomnej koexistencie na aktívnu prítomnosť dospelého, neskôr rovesníka (iného 

dieťaťa) a učí sa spolupracovať s prvým partnerom (dospelým). Je situované podľa Helusa 

(1973) do určitého spoločensko-kultúrneho systému, prostredníctvom ktorého sa stáva 

osobnosťou. A to všetko v prostredí bezpečia, istoty a lásky. Svojím konaním sa určitou mierou 

podieľa v nadväzovaní dôvery v rozvíjajúcom, či už existujúcom vzťahu. Tak postupne v 

rozličných štádiách vývinu spoznáva a upevňuje zmysluplné interakcie s okolím v kontexte 

opätovne nadobudnutých, či (znovu)aktualizovaných schopností a kompetencií.  

 

Každá životná cesta má svoje dimenzie, ktoré Nový (1989) rozdeľuje do štyroch  skupín (ich 

grafické spracovanie uvádzame v Grafe 4). 

 

ACTION ART A CELOŽIVOTNÁ CESTA 

V bežnom živote sa tvárnosť človeka v synergii s okolím „stretáva“ s množstvom premenlivých 

udalostí. Deň človeka začína zobudením a končí zaspávaním a medzi tým sú to rôznorodé 

kontakty s rodinou, kolegami, susedmi a inými. V podstate ho môžeme porovnať s procesom 

akčného umenia, lebo aj ten je pohyblivým, meniacim sa a stále otvoreným. Akcia (action, 

angl.) alebo hovoro ekšn, je označovaná aj ako činnosť. Na základe činnosti, alebo sledu 

činností vznikajúce udalosti formujúce sa počas celého dňa, čím napĺňajú človeku osobný 

priestor a často zostávajú nedokončené, nedopovedané (zostávajú otvorenými). Človek sa k 

myšlienkam vracia počas prežívania postupne (Keleman, 1997).  

 

Pre človeka v umeleckom priestore vznikajú situácie, ktoré v prvom náhľade nesú ideu 

predstavujúcu konzistentnú štruktúru (v zmysle vnútornej logiky so sprievodnými spôsobmi 

vyjadrenia v kontexte emócií, činností), ale vo vzťahu s okolím, s iným človekom môžu 

vytvárať variabilné idey, ktoré sú ovplyvnené skúsenosťou, zážitkom, alebo náhľadom človeka, 

skupiny. Z toho dôvodu art action je významným pre človeka počas jeho životnej cesty v rámci 

kreatívnej a akčnej individuálnej i skupinovej umeleckej tvorby počas situačno-art-akčných 

modelov. Cieľom situačno-art-akčných modelov akčného umenia je poukázať na existujúce 

možnosti a limity art action v jednotlivých obdobiach vývinu človeka a tiež podpora človeka 

cez art stelesniť svoje skúsenosti, názory v prostrediach, ktoré sú typické pre konkrétne 

vývinové obdobie človeka, zároveň pre samotného aktéra môžu byť (ne)tradičnými.  

Vychádzajúc z potrieb každej cieľovej skupiny bude situačno-art-akčný model s uplatnením 

akčného umenia zameraný na konštitučný, rekonštrukčný a emancipačný aspekt v súlade s 

umeleckým vyjadrením a stvárnením.  

 

ZÁVER 

Zdokumentovanie procesu akčnej tvorby človeka počas jeho životnej cesty, identifikovanie 

možností a limitov art action s spojitosti s návrhmi a odporúčaniami pre ďalšie využitie je 

jedinečnou možnosťou ako verejne prezentovať art action ako súčasť umeleckej podpory v 

rámci zvýšenia záujmu verejnosti o umenie v živote človeka. Zároveň ide o inováciu a 

skvalitnenie odbornej prípravy študentov tých študijných odborov, ktoré sú relevantné pre 

zabezpečovanie profesionálnej starostlivosti o kultúru a umenie. 
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GRAF 4 

Dimenzie životnej cesty 

 
Zdroj: text spracovaný podľa Nový (1989, s. 8-10) 
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DIMENZIE ŽIVOTNEJ CESTY

1.dimenzia 

život človeka ako 
CESTA

životná cesta má svoj 
začiatok aj koniec, 

svoju dobu trvania, svoj 
čas. Začiatkom sa myslí 

narodenie a koncom 
smrť. 

2. dimenzia 

život človeka ako 
HORIZONTÁLNY 

PRIESTOR

priestor životnej cesty, 
jednoducho popísaný 
ako priestor, v ktorom 
človek žije, nachádza 
sa. Môže to byť štát, 
krajina, pracovisko, 

bydlisko, ... Nie je to, 
ale priestor, ktorý 
vnímame v zmysle 

fyzického alebo 
geografického, môže 
mať socio-kultúrnu 
povahu, môže to byť 

priestor záujmov, 
pristor schopnosti, 

ználosti v konkrétnej 
oblasti a pod. 

3. dimenzia

život človeka ako 
VERTIKÁLNY 
PRIESTOR ... 

má svoju hierarchiu, 
napríklad poukazuje na 
dosiahnuté vzdelanie 

alebo stupeň 
kvalifikácie. Táto 

dimenzia je jedným z 
dôležitých 

ukazovateľov rozdielu 
medzi spoločenskými 

systémami.

4.dimenzia

život človeka ako 
DIMENZIA 
VÝZNAMU

Táto dimenzia je 
zvyčajne vyjadrená 

antonymami, pomocou 
ktorých sa hodnotí život 

človeka. Hodnotenie 
ako také prebieha v 
dvoch rovinách, a to 
rovina sebareflexie a 

hodnotenie vytvárané v 
procese interakcie s 

hodnotením od iných 

ľudí. 
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VÝTVARNÁ PODOBA EXPRESÍVNYCH PREJAVOV DETÍ  

V PREDŠKOLSKOM VEKU 
 

ARTISTIC FORM OF EXPRESSIVE COMMUNICATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL AGE  

 

Lucia Minichová 27 
  

 
ABSTRAKT 
Dieťa v predškolskom veku vystihujú vlastnosti, ktoré predovšetkým zastupuje spontánnosť, 

prirodzenosť, odvaha a úprimnosť. Tie sa spoločne premietajú do určitého spôsobu, akým sa dieťa 

prejavuje, ako sa správa. Otvorene hovorí o tom, čo si myslí, alebo ako sa cíti. Koná spontánne, prežíva 

to, čo robí, veľmi intenzívne a hlboko. Až natoľko, že dokáže úplne ignorovať svoje okolie a sústrediť sa 
len na danú činnosť. Každý deň zažíva situácie, ktoré sa podpisujú na jeho osobnostnom formovaní. Z 

toho dôvodu by mali byť čo najviac pozitívne. To, čo sa deje, čo vidí, alebo chytí do ruky je pre neho 

niečo stále málo prebádané, nepoznané a preto aj maličkosť predstavuje pre dieťa zážitok a obrovský 
objav. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Dieťa. Predškolský vek. Kresba. Výtvarná výchova. Tvorivosť. Spontánny prejav. Expresivita. 

 

 

ABSTRACT 
Child in preschool age is represented by characteristics that primarily represent spontaneity, nature, 

courage and sincerity. These come together in a way in which the child manifests itself as it does. It 

speaks openly about what it thinks or how it feels. It acts spontaneously, It experiences what it does very 
intensely and deeply. So much that it can totally ignore his surroundings and concentrate only for the 

activity. Every day it experiences situations that are signed on his personality. For this reason, they 

should be as positive as possible. What is happening, what it sees or catches in its hand is something 
that is still unknown to it, unrecognizable, and therefore the little thing represents childs experience and 

a huge discovery. 
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Child. Preschool age. Drawing. Art education. Creativity. Spontaneous display. Expresivity. 
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V nasledujúcom príspevku sa budeme venovať prejavom, ktoré sú prirodzené pre dieťa v 

predškolskom veku a tým ako sa odzrkadľujú v jeho tvorbe, predovšetkým v podobe 

výtvarného vyjadrovania. Sú to spontánne a expresívne prejavy.  

 

Ak má dieťa možnosť slobodného a voľného vyjadrovania, je možné pozorovať, ako sa tieto 

prejavy premietajú do tohto spôsobu vyjadrovania. Ak má možnosť vyjadriť sa voľne a bez 

prekážok, otvára sa mu cesta prejaviť sa tvorivejšie a produkovať niečo nové.  

Dieťa sa učí pravidlám, vhodnému správaniu, socializuje sa. Postupne, v tomto poznávaní, 

reguluje aj svoje správanie. Vzhľadom k tomu, že je odkázané a závislé od druhých, ocitá sa 

často v situáciách, ktoré môžu byť preň ohrozujúce. Tresty, nevhodné a neprimerané reakcie na 

prejavy dieťaťa, rôzne nevhodné výchovné praktiky, to všetko ovplyvňuje vývoj dieťaťa. Podľa 

Helusa (2004) vyvoláva okolie (rodina a škola) u detí rôzne zábrany, bloky a bariéry. Často 

neúmyselne toto okolie znemožňuje dieťaťu aby sa v ňom rozvíjali a aktivizovali jeho 

potenciály, alebo vedie k ich úplnému zániku.  

 

Nie len doma, ale predovšetkým v školskom prostredí, kde dieťa trávi dostatok svojho času, 

môžu vznikať nevhodne podmienky pre jeho rozvoj. Rodič, alebo učiteľ, každý kto na dieťa 

výchovné pôsobí a vzdeláva ho, by mal dostatočne poznať charakteristické prejavy správania 

dieťaťa, súvisiace s jeho vývojom, ale tiež schopnosti, nálady a pocity dieťaťa a podľa toho 

prispôsobiť svoj postoj k nemu. 

 

CHARAKTERISTICKÉ PREJAVY SPRÁVANIA DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU 

Piaget (2010) popísal, v súčasností stále platné, vývojové štádia dieťaťa, nadväzujúce na určité 

vekové rozmedzie. Podľa Piageta (ibidem) sú dané, zakotvené v jeho genetickom kóde. Opačný 

prístup, snaha o zmenu vedie k negatívnym výsledkom a môže dieťaťu vážne ublížiť. Vygotskij 

(Helus, 2004) zároveň upozorňuje na vplyv vonkajšieho prostredia, v podobe medziľudskej 

interakcie a kultúry, ktoré majú dieťa stimulovať a podporovať k učeniu. 

Piaget rozdelil vývojové štádia na:  

 Senzomotorické štádium (od narodenia – približne do 2 rokov),  

 Predoperačné štádium (približne medzi 2-7 rokom),  

 Štádium konkrétnych operácii (medzi 7 a 12 rokom),  

 Štádium formálnych operácii (od 11/12 rokov ďalej).  

Podľa Piageta je dieťa v predoperačnom štádiu (obdobie, o ktoré sa zaujímame) spôsobilé k 

mentálnej reprezentácii, rozvíja sa reč. Prostredníctvom slov dieťa symbolizuje predmety, čo 

mu umožňuje sa vyjadrovať, premýšľať o predmetoch, porozumieť príbehom a rozprávkam. V 

prvej polovici tohto štádia sa prejavuje egocentrizmus, dieťa vníma všetko len zo svojho 

pohľadu a nedokáže sa dívať na veci z pozície iného človeka. Odzrkadľuje sa to v rozhovore, 

kedy ide o nepravý dialóg, počas ktorého si dieťa rozpráva svoje a ešte nedokáže predvídať 

reakcie druhého človeka. V druhej polovici štádia už dokáže napodobňovať a vcítiť sa do inej 

role. (Piaget, Inhelderová, 2010) 

 

Vágnerová (2005) označuje predškolské obdobie, od 3 do 6-7 rokov, ako ,,vek hry“. V 

poznávaní sveta dieťaťu napomáha predstavivosť, kedy dieťa prostredníctvom fantázie 
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spracováva informácie, uvažuje intuitívne bez logickej regulácie. Jeho rozmýšľanie a 

komunikáciu ovplyvňuje egocentrizmus, na základe ktorého dieťa pripúšťa len vlastné 

subjektívne názory a nie iné. Dieťa je v tomto veku veľmi iniciatívne. 

V rámci osobnostného pojatia dieťaťa, je každé dieťa iné. Odlišné osobnostné charakteristiky 

rôzne ovplyvňujú jeho správanie, prežívanie a učenie. Podľa Suchánkovej (2014, s.74) ,,Každé 

dítě je osobnost, tj. jedinečná bytost, které je vrozena schopnost růstu, seberozvoje a naplňování 

vlastních potencialit. (...) Osobností můžeme rozumět neopakovatelné, dynamické a harmonické 

spojení biologických a psychických vlastností člověka, které se utvářejí v průběhu vývoje a 

projevují se v sociálních vztazích.“ 

 

Tu je preto podstatné pripomenúť dôležitosť rannej výchovy a prístupu k dieťaťu z viacerých 

dôvodov. Podľa novších koncepcii psychoanalýzy,  ,,v dětství se formuje naše osobnost do 

podoby, s níž nadále budeme muset žít“. (Helus, 2004, s. 40) 

Vývoj dieťaťa a rozvoj osobnosti prebieha u detí rozdielne. Dieťa dáva intenzívne najavo svoje 

city, vyjadruje sa a koná spontánne, na základe popudov, ktoré ho k tomu ženú. Podľa Beana 

(1995) deti nerozlišujú to, čo cítia od toho, čo robia. Takéhoto rozlišovania sú schopní až 

dospelí. Aby sa mohli slobodne a otvorene vyjadrovať, potrebujú mať istotu, že ich nebude 

nikto za takéto prejavy kritizovať a trestať. 

 

EXPRESÍVNE PREJAVY V SPRÁVANÍ DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU  

Expresiu (výraz) opisuje Slavík (1997, s. 104), ako: ,,specifickou, citově zabarvenou a více, 

nebo méně záměrně strukturovanou reprezentaci vnitřního světa člověka.“ 

Je spontánna, no napriek tomu podlieha usporiadanosti, ktorá vypovedá o poriadku vnútorného 

sveta človeka. Týka sa najmä vnútorných dianí, ktoré sú označované ako emócie. Slavík 

pojednáva o expresii v súvislosti s umením. Expresívne kvality umožňujú umelcom 

interpretovať ich skúsenosti a tiež určujú formy vytváraných obrazov. (Arnheim 1974, in Slavík 

1997). 

 

Expresívne vyjadrovanie umožňuje dieťaťu v predškolskom veku taký spôsob vyjadrovania, 

ktorý je mu najbližší, je mu vlastný a ktorý vychádza z jeho prirodzeného správania. Premieta 

sa takmer do všetkých jeho činností. V našom prípade ide o spôsob, akým sa dieťa vyjadruje a 

ako sa tieto prejavy odzrkadľujú v jeho tvorivej činnosti. 

Za základe doterajšieho pozorovania, predvýskumu a predbežných zistení z výskumu môžeme 

opísať mnohé situácie z prostredia materskej školy, ale aj mimo neho, ktoré súvisia s 

expresívnymi prejavmi detí. Niektorí autori (Hlavsa, Jurčová, 1978, Valachová, 2010) hovoria 

v tomto veku o ,,expresívnej tvorivosti“. Ide v nej o spontánny prejav, ktorý sa podieľa na 

vzniku mnohých výtvorov. Takáto tvorivosť je typická najmä pre deti predškolského veku. 

 

PODNETY EXPRESÍVNYCH PREJAVOV DETÍ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE S PRESAHMI DO TVORBY 

V prostredí, kde dieťa nepodlieha výchovnému a vzdelávaciemu prístupu rôznych inštitúcii má 

dieťa iné možnosti, ako sa expresívne vyjadriť. Jeho podoby sú rôzne. Odtlačok časti tela, ktorý 

vzniká pri dotyku, stopa zanechaná pohybom ruky, nohy, alebo prsta napríklad v piesku 

vzbudzuje v dieťati záujem. Ešte pred dovŕšením prvého roku, dieťa jedlo prenáša a odtláča na 
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rôzne miesta, vrátane seba. Aj tu sa môže uplatňovať tvorivý spôsob činnosti. Postupne 

vyhľadáva nástroj, ktorý už zanecháva viditeľnejšiu a trvalejšiu stopu. 

K hravej činnosti patrí, okrem papiera, aj kreslenie po zemi, stene a všetkom, čo príde dieťaťu 

do cesty. Matka z vlastných takmer každodenných skúsenosti opisuje ako jej dieťa, chlapec vo 

veku jedného roka a šiestich mesiacov, kreslí čarbanice, machule, čiary. Kreslí aj mimo papiera, 

nespolupracuje a chce kresliť samostatne. Obmedziť sa na malú plochu je pre dieťa náročné. 

Úplne ignoruje prítomnosť a požiadavky inej osoby. Až postupne prestáva byť dieťaťu plocha 

ľahostajná, učí sa kresliť na papier, snaží sa ho zaplniť.  

 

K spontánnej hre u detí dochádza za stolom, pri hre s jedlom. Objavuje ho a vo svojich 

predstavách ho pretvára do najrôznejších podôb. Dieťa preferuje jedlo napríklad podľa farby, 

podľa pocitu z tejto farby neobľubuje napríklad zelenú, pretože zelená je predsa tráva. Veľa 

drobných kúskov zeleniny na tanieri, alebo v nátierke sa stáva stredobodom pozornosti, študuje 

ju, objavuje a potom sa s ňou hrá. Zrnko ryže sa môže zmeniť na loď, gulička hrášku na auto, 

ktoré cestuje po stole. Deti zvykneme kŕmiť lyžičkou, ktorá je lietadlom.  

 

Hravú interpretáciu ponúkajú rôzne situácie, kedy napríklad obyčajné plochy (stena, strop, 

papier) môžu ožívať nerovnosťami, alebo náhodne vytvorenými tieňmi. Podnecujú nás k 

pozorovaniu a vytvárajú dojmy ďaleko vzdialené skutočnosti. Pre túto schopnosť sú citlivejší 

ľudia, ktorí sú zvyknutí ,,umelecky“ nazerať. Johannes Müller nazýva túto schopnosť 

,,plasticitou fantazie“, v ktorej nachádzal záľubu už ako dieťa (Prinzhorn, 2009, s. 40). 

 

V jedle, pri hre s prírodninami, medzi oblakmi rozpoznáva dieťa rôzne tvary, postavy, zvieratá 

a vytvára príbehy. Každá akokoľvek neurčitá forma, ktorá nemá charakter vyobrazenia, nabáda 

k interpretácii. Môžeme to považovať za fenomén, vyskytujúci sa už pri týchto hravých 

činnostiach. Dieťa si dokáže predstavovať a pretvárať svoje okolie vďaka bohatej imaginácii a  

 

fantázii. Všetky tieto podnety spolu so schopnosťou ich pretvárania reflektuje vo svojom 

správaní. Pri vnímaní prírodných foriem, alebo foriem vzniknutých náhodou, pozorovateľ, 

,,umelec“ využíva latentné formy pochádzajúce z jeho predstavivosti. Podľa vnímavosti sa 

môžu tieto formy vystupňovať do požiadaviek pozorovateľa. Zdá sa, akoby ich skutočne 

vnímal. Tento psychologický stav býva pripisovaný zvláštnej duševnej schopnosti – fantázii. 

Práve činnosť fantázie a nutkanie ku hre pôsobia a sú prítomné v dieťati a v každom, kto tvorí 

(Prinzhorn, 2009). 

 

Narábanie s predstavami v rámci fantázie, je v predškolskom období veľmi živé. V priebehu 

detstva sa ale postupne zbavuje subjektivity a prevahy emotivity, ktorá ju dovtedy sprevádzala 

a ktorú postupne prevažuje vecná orientácia. Expresivita spontánnych prejavov v hre, kresbe a 

ďalších činnostiach postupne ochabuje. ,,Také přísun hotových odpovědí jakoby dusil dětskou 

tvořivost a iniciativu“ (Čačka, 1997, s. 83). 
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OBR. č. 1-3: 

Hra dieťaťa s jedlom 

 

   
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

VÝVINOVÉ ŠTÁDIA KRESBY DIEŤAŤA A JEHO CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 

Dieťa zaujímajú tie činnosti, ktoré mu poskytujú vyjadrovať sa v rámci svojich možnosti. Nie 

náročné a ani nie príliš jednoduché úlohy. Kresba dieťaťa prechádza určitým vývojom, 

štádiami, ktoré majú svoje charakteristické znaky. Vo výchove a vzdelávaní v predškolskom 

veku by sa mali zvlášť zohľadňovať tieto predpoklady dieťaťa. 

 

,,Kdyby rodiče umožnili dítěti, jemuž ještě není rok, aby ,,malovalo“, zcela určitě by dělalo 

,,skvrny“. Roseline Davido pokladá škvrnu za prvú stopu, ktorú dieťa zanechá na papieri. 

Postupne sa kresba pretvára, mení sa v ,,čmárání“ a potom v ,,čárání“ (Davido, 2008, s. 21, 

27). 

 

Davido (2008) používa výrazy ako, ,,čmárání“, ktoré spolu so škvrnami považuje za to, že 

ich neovplyvňuje žiadny intelektuálny faktor a ,,čárání“, ktoré je už viac spojené s intelektom 

dieťaťa. Dieťa už môže kresliť s nejakým zámerom, snaží sa napodobniť písmo dospelého, 

dokáže lepšie uchopiť kresliaci nástroj, zamerať sa na formát alebo pomenovať, čo kreslí. Dieťa 

čmáranicu pomenuje, ide ale skôr o náhodu, prirovná ju k niečomu, čo ho v danom momente 

napadne, alebo k tomu, čo vidí, počuje. Výsledné rozhodnutie dieťaťa vôbec nemusí súvisieť s 

pôvodným nápadom. V tomto prípade ide o ,,náhodný realizmus“. Medzi druhým a tretím 

rokom ide o ,,nezdařený relaizmus“ , kedy dieťa vytvára väčšinou uzavreté slučky (ovály), 

ktorými chce už úmyselne niečo napodobniť (Davido, 2008, s. 23). 

 

Podľa Vágnerovej (2005, s. 183) je kresba ,,neverbální symbolickou funkcí. Projevuje se v ní 

tendence zobrazit realitu tak, jak ji dítě chápe.“ Zároveň podotýka, že počiatočná fáza vo vývoji 

kresby ešte symbolický charakter nemá. Autorka (ibidem) menuje nasledujúce fázy vývoja 

kresby v predškolskom období: 

 Presymbolická, senzomotorická fáza 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

137  /  255 

 

 Fáza prechodu na symbolickú úroveň 

 Fáza primárneho symbolického vyjadrenia 

 

Valachová (2010, s. 88) uvádza štyri štádia výtvarného prejavu, ktoré nadväzujú na Piagetove 

vývinové štádia dieťaťa: 

 Obdobie čmáraníc (do 2 rokov), 

 Obdobie spontánnej obsahovej detskej kresby (od 2 do 7-8 rokov), 

 Obrat k napodobňovaniu optickej podoby (od 7-8 do 11-12 rokov), 

 Obdobie straty záujmu o detský výtvarný prejav (od 11-12 rokov). 

 

Obdobie spontánnej obsahovej detskej kresby opisuje Valachová (2010) ako obdobie, ktoré 

nasleduje za obdobím čmáraníc je typické pre dieťa od dvoch rokov: 

 Dvojročné dieťa si už dokáže spojiť kresbu s predstavou. Na základe toho dokáže 

pomenovať čo kreslí, vymenovať a opísať jednotlivé častí. Prechádza od bezobsažných 

čmáraníc do štádia prvotného obrazu. 

 Trojročné dieťa využíva základné znaky na vytvorenie foriem, ktoré vznikajú náhodou 

prostredníctvom hry. Vynárajú sa postupne z čmáraníc. V tomto veku sa objavuje figurálna 

kresba, v ktorej si dieťa reálne bytosti a predmety pretvára na svoj obraz, dieťa sa hrá a 

vkladá do kresby bohatú predstavivosť. 

 Štvorročné dieťa už zobrazuje v kresbe ucelenejšie a čitateľnejšie tvary, stáva sa 

zrozumiteľnejšou pre dospelého pozorovateľa. Dopĺňa kresbu priebežným komentovaním.  

 V piatom roku dieťa prechádza k zobrazovaniu dvojrozmernej kresby, avšak bez 

proporčného súladu.  

 V šiestom roku pridáva detaily s ich nie úplne správnym umiestnením. Postupne vzniká 

zložitejšia verzia ľudskej postavy s prepracovanejšími detailmi. 

 

Zelina (2011) považuje tvorivosť za ťažkú ,,prácu“. Podobne sa Uždil (1988, s. 21) vyjadruje o 

G. H. Luquetových pozorovaniach výtvarného prejavu detí, v tomto prípade o objekte, ktorý 

ma byť dieťaťom kreslený: ,,Je to obraz objektu, který vzniká prostřednictvím ducha, originální 

rekonstrukcí, jež je výsledkem velmi komplikovaného vypracování přesto, že je spontánní.“  

 

Luquet považuje vytvorenie akéhosi vnútorného modelu, ktorý je spätý s kreslením, za vysoko 

náročnú prácu na ktorú treba vynaložiť veľké úsilie. Táto námaha podľa neho presahuje aj 

ťažkosti spojené s činnosťami neuromotorickej povahy. Duch dieťaťa rozoznáva a zatrieďuje 

prvky skutočnosti, jej detaily a určuje ich hierarchiu. Medzi detailmi dieťa rozoznáva tie 

dôležitejšie a menej dôležité, tie ktoré v kresbe vynechá, alebo tie bez ktorých sa nezaobíde a 

ktoré sú v kresbe určujúce. Dokáže ospravedlniť neprítomnosť prvkov, ktoré nezobrazuje, vie 

o nich a uvedomuje si ich. 
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OBR. č. 4-7 

Príklady spontánnej kresby rôznych detí v predškolskom veku 

 

  
 

  
  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

AKCEPTÁCIA EXPRESÍVNYCH PREJAVOV DIEŤAŤA VO VYUČOVANÍ A ICH UPLATNENIE 

Výtvarná výchova a jej organizácia v škole dieťaťu umožňuje vyjadriť sa, no na druhej strane 

môže brániť vlastnému expresívnemu a zároveň tvorivému vyjadrovaniu. Podľa niektorých 

autorov (Zelina, Jurčová, Rogers, Maslow, Torrance, Adams), vplyvom učenia, zvlášť 

sociálneho, vznikajú prekážky a bariéry proti tvorivosti. Adams vychádza z presvedčenia, že 

každý človek je od prirodzenosti tvorivý, ale predovšetkým prostredníctvom učenia, sa u 

človeka vytvárajú rôzne prekážky, teda bariéry tvorivosti. Ich odstránenie pôsobí ako možnosť 

rozvíjania a zvyšovania tvorivosti (porov. Zelina, 2011). 

 

Expresívne vyjadrovanie je v dieťati prítomné, umožňuje mu tvoriť, zapájať sa, byť súčasťou, 

cíti, že sa realizuje. Vo výtvarnej edukácii v materskej škole, ale aj vo výtvarných činnostiach 

v inom, ako školskom prostredí, by mal byť dieťaťu poskytnutý priestor na vlastné vyjadrenie.   

Jeden z prístupov, ktorý toto dieťaťu umožňuje predstavuje zážitkové vyučovanie (Slavík, 

2001). Namiesto priameho a mechanického učenia, sa dieťa učí a spoznáva prostredníctvom 

zážitkov. Podľa Slavíka (ibidem) je zážitok udalosťou, ktorá býva spojená s nejakou emóciou, 

ktorú človek vo svojom živote zažil. Pričom tieto zážitky tvoria základ osobných spomienok. 

Spomenutý autor je autorom reflexívneho, tvorivého a zážitkového poňatia výchovy a 
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vzdelávania, ktoré zahŕňa pod jeden pojem Artefiletika. Je to zážitková a expresívna forma 

výchovy, ktorá kladie dôraz na tvorivosť.  

 

Tento spôsob prístupu považujeme za zodpovedajúci potrebám dieťaťa v predškolskom veku. 

Vystihuje práve to, čo dieťa vyžaduje a vyhľadáva.  

 

Valachová (2010) sa vyjadruje o niektorých výtvarných činnostiach, ktoré sú veľmi využívane 

a obľúbené deťmi v predškolskom veku.  Zaraďuje sem exploračné a hrové činnosti. Využívajú 

hru, ktorá má nezastupiteľné miesto v živote dieťaťa. Aj keď mnohé z činnosti, podobne ako 

u Slavíka (2001), sú organizované, podnecované, alebo menej spontánne, využívajú vnútornú 

motiváciu dieťaťa, náhodu, dobrodružstvo, humor a sú orientované na zážitok. Tieto a podobné 

prístupy môžu dieťaťu otvárať cesty k poznaniu a sebarealizácii. 

 

PRÍKLADY TVORIVEJ A EXPRESÍVNEJ ČINNOSTI DIEŤAŤA VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE 

V nasledujúcej podkapitole uvedieme zdokumentovaný proces a výsledky niektorých 

výtvarných činností, ktoré boli realizované s deťmi v materskej škole. Prihliadali sme na to, 

aby bolo zachované prirodzené vyjadrovanie dieťaťa, jeho expresivita a podnecovaný tvorivý 

prístup dieťaťa k danej výtvarnej činnosti. Výtvarné činnosti boli realizované prostredníctvom 

kombinácie rôznych techník (farbičky, vodové farby, temperové farby, tuš, papier) v ploche. 

 

OBR. č. 8-10 

Aktivita s 3-5 ročnými deťmi v materskej škole (Hodinky s vodotryskom) 

 

   
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

OBR. č. 11-13 

Aktivita s 3-5 ročnými deťmi v materskej škole (Príbeh tvarov) 
 

   
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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OBR. č. 14-16 

Aktivita s 3-5 ročnými deťmi v materskej škole (Upracme ten chaos!) 
 

   
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

OBR. č. 17-19: 

Aktivita s 3-5 ročnými deťmi v materskej škole (Návrh baliaceho papiera) 
 

   
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

OBR. č. 20-22 

Aktivita s 3-5 ročnými deťmi v materskej škole (Ukryté zvieratá) 

 

   
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

OBR. č. 23-25 

Aktivita s 3-5 ročnými deťmi v materskej škole (Mesto v odraze) 

 

   
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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OBR. č. 26-28 

Aktivita s 3-5 ročnými deťmi v materskej škole (Tancujúce farby) 

 

  
  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

ZÁVER 

Výtvarná výchova sa v materskej škole pridržiava určitého obsahu vzdelávacej oblasti, v rámci 

ktorej dieťa realizuje výtvarné činnosti. Tieto činnosti sa často nezaobídu bez spolupráce a 

pomoci učiteľa. 

 

Je na učiteľovi ako zavedie ich obsah do praxe, ako tvorivo bude pristupovať k deťom a do akej 

miery im umožní využívať vlastný spôsob vyjadrovania. Expresívne vyjadrovanie deti v 

materskej škole vo výtvarnej činnosti potom prinesie nie len zaujímavé výtvory, ale podporuje 

sebarealizáciu, aktivitu a samostatnosť dieťaťa. Dieťa na základe vlastných vnútorných 

podnetov vkladá do tvorby množstvo originálnych prvkov, samostatne tvorí v rámci svojich 

možností. Bolo by ideálne zachovávať tieto prejavy a umožňovať dieťaťu tvoriť. Zároveň dieťa 

potrebuje podporu, určitú organizáciu a pravidlá, ktoré mu primerane zabezpečuje učiteľ, alebo 

rodič. 

 

Kresba ako najčastejší spôsob vyjadrovania dieťaťa v materskej škole tieto možnosti ponúka. 

Papier, ceruzka a farbičky sú bežné a dostupné pre dieťa. Okrem kresby dieťa vyhľadáva aj 

ďalšie prostriedky, ktorými sa možno vyjadriť. Objavuje farby, odtláča ich, kombinuje, strihá 

a lepí papier, modeluje, stavia objekty. Po voľne dostupnom materiály siaha dieťa samo, so 

záujmom a zvedavosťou. Väčšina deti v predškolskom veku nepozná dostatočne materiál, 

nástroje a techniky využívané vo výtvarnej výchove. Preto je potrebné, aby s nimi bolo dieťa 

postupne oboznamované, nie len v teoretickej rovine, ale aby ich vedelo používať a uplatňovať 

v praxi. 
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DIALÓG OBRAZU A SLOVA VO VÝTVARNEJ EXPRESII 
 

DIALOGUE OF A PICTURE AND A WORD IN THE ARTISTIC EXPRESSION 

 

Daniela Valachová28 

  

 

ABSTRAKT  

Príspevok sa zaoberá problematikou spojenia a dialógu obrazu a slova. Predstavuje teoretickú analýzu 
problematiky, ktorá je prioritná k následnému využitiu na výskumné procesy. Analyzuje videné a 

vypovedané prostredníctvom výtvarnej expresie. Zároveň poukazuje na možnosti spojenia uvedených 

dvoch kontextov, spojenia slova v obraze a procesu, keď sa obraz dostane ku slovu.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Obraz, slovo, komunikácia, výtvarná expresia. 

 
 

ABSTRACT  

The paper deals with the issue of connection between dialogue of a picture and a word. It presents a 
theoretical analysis of this issues which is a priority for subsequent use in research processes. It 

analyses the seen and told though the artistic expression. At the same time, it points to possibilities of 

linking the two mentioned contexts , connection of word in a picture and a process when a picture gets 

to the word. 
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Od nepamäti nás ako ľudí nadchýna magické spojenie medzi umením a jazykom a slovom. 

Umelecké diela majú jedinečnú vlastnosť strhávať na seba laický ale aj odborný diskurz 

a zároveň nechávať zaznievať aj slová. Všetko sa to deje bez známok toho, že by táto pozornosť 

nejakým spôsobom ovplyvnila vývoj a premeny umenia. Ako keby umeniu ani nezáležalo na 

tom, ako si ho ľudia vykladajú a vnímajú ho. Možno však povedať, že umenie existuje vďaka 

interpretáciam a diskurzom. Práve vďaka nim pojem umenie vznikol, udržal sa v komunikácii, 

expresii a získal svoju všeobecnú definíciu a osobnú identitu.  

Okrem základných odborov, ktoré narábajú s umením ako je estetika, teória umenia či história 

je tu aj oblasť výchovy a vzdelávania, ktorej umenie nie je ľahostajné. Ide o nachádzanie 

inšpirácií pre rôzne výchovné situácie, aj keď je zrejmé, že umenie môže vo výchove zachádzať 

omnoho hlbšie.  

Umenie a rôzne umelecké výrazy patria do množiny semiotických (znakových) sústav 

a doslova aj obrazne vytvárajú náš svet. Ich vzájomných prelínaním a vzájomnými inšpiráciami 

vzniká celok ľudskej kultúry. Výchova a vzdelávanie je kultúrnou sférou pre vytváranie umenia 

v najširšom slova zmysle a zároveň miestom, kde je možné umeniu porozumieť a využívať jeho 

kultúrny vplyv. 

 

UMENIE AKO ZNAKOVÝ SYSTÉM 

Ak považujeme umenie a jeho výrazy za súčasť semiotického systému, potom v kontexte 

umenia nie je možné obísť náuku, ktorej hlavným znakom je skúmanie významu znakov, 

spôsobov ako ich vytvárať a komunikačne zdieľať. Vďaka sémantike máme k dispozícii 

kvalitný výkladový rámec vysvetľovania, zdôvodňovania pre teóriu a prax výtvarnej výchovy. 

Príznačné je zdôrazňovania kontextového a štrukturálneho charakteru tvorby a vyjednávanie 

významu, čo je v podstate nezamieňanie označujúceho s označovaním javom. Môžeme tak 

predísť „nálepkovaniu“. Vo výtvarnom vzdelávaní a výtvarnej expresii prístup oklieštený na 

takýto postup má za následok neschopnosť hlbšie porozumieť procesom vytvárania významu 

na poli vedenia, videnia a tvorby (Dytrtová, Lukavský, Slavík, 2009). 

 

VÝRAZ, VÝZNAM A ŠTRUKTÚRA 

V diskurze o umení predstavuje sémantika tri dôležité pojmy, ktoré tvoria teoretické zázemie 

pre výskum vzťahu medzi štruktúrou výrazu, jeho interpretačným kontextom a prisudzovaný 

význam, čí významami: 

 výraz – výrazom chápeme akýkoľvek náhodný vonkajší prejav človeka, ktorý je podložený 

zámerným alebo príznačným rozhodnutím vyjadriť sa, vybrať určitú podobu výrazu 

z viacerých eventualít ktorými disponuje,  

 význam – predstavuje spôsob ako usporiadávame pod jeden obsah rôzne prejavy výrazu 

 štruktúra -  predstavuje spôsob usporiadania dielov do celku podľa určitého pravidla  (Eco, 

2005). 

Aby sme mohli určiť, či daný výraz má nejaký význam, potrebujeme poznať okolnosti, pri 

ktorých sa tak deje. Teda ide nám o ko-text výrazu – vecná stránka výrazu zostáva rovnaká, na 

rozdiel od spôsobu videnia diváka, ktoré smeruje k vedeniu. To sa však mení v závislosti od 

bezprostredného okolia výrazu (ko-textu) a jeho ideálnym okolím, teda oblastí predstáv 

tvoriace  naše porozumenie – kontext (Slavík, 2001). 
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Na ilustráciu uvádzame jednoduchý príklad. Vidíme nápis OKO. Vďaka tomu že sme gramotní, 

dokážeme identifikovať písmena a správne určiť výraz, ktorý sa skladá z čiar, ktoré tvoria 

písmená. Vieme ho prečítať vďaka znalosti jazyka, vieme určiť čo dané slovo znamená. To je 

kontext  daného výrazu, teda oblasťou závislou na nás, na našich znalostiach a skúsenostiach. 

Ak vyjmeme zo slova jedno písmeno, môžeme ho samostatne prečítať, ale ak ho vynecháme zo 

slova, už slovo nedáva význam. Ak na samostatné písmeno O prikreslíme ďalšie dva kruhy, 

zmenia sa okolnosti natoľko, že vo výraze už nevidíme písmeno ale snehuliaka. 

Rovnakým spôsobom fungujú výrazy ako súčasť vizuálnych artefaktov. Práve od ko-textu 

a kontextu závisí naša interpretácia.  

INTERPRETÁCIA 

Interpetácia alebo taktiež výklad. Je treba si uvedomiť, kam intepretácia smeruje, či k jedinému 

správnemu výkladu alebo k neobmedzenému možností správnych výkladov.  

Eco (2005) na tomto základe rozlišuje dva druhy intepretácií: 

 interpretovať určitý text (vizuálny artefakt) se rovná snahe prísť k významu, ktorý zamýšľal 

jeho pôvodný autor alebo k jeho objektivnemu charakteru nezávislému na našich 

interpretacích. 

 zároveň je možné texty (vizuálne artefakty) vykladať neomezeným množstvom zpôsobov 

(Eco, 2005).
 
 

 

Pre výchovno-vzdelávacie účely muôžeme ihneď zavrhnúť poňatie smerujúce k nekonečnému 

kvantu korektných výkladov.  Rovnako by bola nezmyslná aj diskusia nad výchovným 

puôsobením diela, kedy by každé slovo, každá veeta, vyrslovená na adresu diela by bola 

správna a nebolo by tedy potrreba zdielať ju v dialógu.  

Pokiaľ sa zameriame na poňatie prvné, zjistíme, že práve v ňom se ukrývají hneď dva 

elementárne faktory pre rozlišovanie „lepšieho“ a „horšieho“ výkladu. Ide o zámeer prvotného 

tvorcu a smyslovee (objektívne) vnímateľné vlastnosti diela. Mimo nich rozoznáváme ešte tretí 

faktor – porovnávanie správnosti s ohľadem na osobnosť diváka a interpreta, to znamená, aký 

a či vôbec nejaký vliv na neho má, čo mu prípadne prináša a podobně (Dytrtová, Lukavský, 

Slavík, 2009). 

 

VÝTVARNÁ INTERPRETÁCIA DIELA 

Výtvarné dielo je interpretované inak než slovne, a to vizuálne. Medzi vizuálnu interpretáciu 

diela patrí napríklad citácia diela alebo jeho časti, napr. do iného diela. Medzi stratégie 

výtvarnej interpretácie patrí veľká škála postupov: „...od alúzie, → citácie, invokácie, 

kamufláže, komentára, persifláže, premaľby, až po recykláciu a reinterpretáciu, ktoré sú 

založené na reflexii umenia umením, interpretácie výtvarného diela iným výtvarným dielom“ 

(Geržová et al., 1999, s. 291). 

 

Termínu výtvarná interpretácia je blízky termín apropriácia, čo znamená privlastnenie si 

niečoho, často bez povolenia a redefinovanie jeho originálneho kontextu. 

Výtvarná interpretácia taktiež artikuluje nové chápanie originálu umeleckého diela. Umelecké 

dielo už nie je len unikát – originálna tvorba autora, ale ním môže byť privlastnené dielo, citácia 

diela, citácia časti diela, citácia vlastného diela, reinterpretácia diela alebo recyklácia, rozklad 
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diela. (Geržová, 1999) Ako ďalej Geržová uvádza, práce už nerozlišujú medzi originálom, 

kópiou a plagiátorstvom. 

 

„Ďalším dôležitým spôsobom výkladu je taktiež spôsob podania výtvarných diel v priestore, 

napr. inštalácie na výstavách, v stálych expozíciách atď., kde je súčasťou začlenenie diela do 

priestoru, zorný uhol, z ktorého sa na dielo pozeráme a hra svetla a tieňa“ (Baleka, 1997, s. 

150). Princíp interpretácie známeho diela je taktiež častou témou zadania na výtvarnej výchove 

a súčasťou edukačných programoch v múzeách a galériách v rámci tvorivých dielní, animácií, 

arteterapií v galérii a i. 

 

EDUKAČNÉ HRY V INTERPRETÁCII 

Kľúčovou vlastnosťou všetkých vizuálnych artefaktuov je skutočnosť, že neexistuje len jeden 

zpôsob, ako ho vykladať. Ak sa domnievame že je to naopak, ochudobňujeme sa o umelecký 

zážitok, ktorý nám daný artefakt môže vo svojeje bohatosti ponúknuť. Práve na pozadí 

“nekonečného” množstva spôsobov intepretácií je možné využiť eudkačnú hru v 

najrozmaniteších podobách (Slavík, 2001). 

 

Každá interpretácia diela je vždy situovaná do určitého času a priestoru a hlavne do určitého 

človeka  interpreta, a preto nepodlieha len kánonom objektu – diela (zámeru jeho autora a 

okolnostiam jeho vzniku), ale taktiež kánonuom subjektu (hlavne predporozumenia – 

prekonceptu – interpreta a okolnostiam výkladu) (Eco, 2005). 

Povinnosťou učiteľa, animátora alebo lektora je vysvetliť, ako se proces tvorby významov 

uskutočňuje, a zároveň svoj výklad zasadiť do kontextu teórie, výchovy a vzdelávania. Tým 

získává aj možnosť korektne komunikovať s jinými obormy či už vo vzdelávání alebo mimo 

neho.  

Okrem uvedených dvoch základných poňatí interpretácie podľa Eca (2005) existujú tiež ďalšie, 

které úzko súvisia s výtvarnou výchovou a výchovnou situáciou. Uvedieme niekoľko z nich. 

KONŠTRUKTIVISTICKÉ POŇATIE INTERPRETÁCIE  

Každý výklad je vo svojej podstate osobným autorským počinom vyvolaným umeleckým 

dielom, ale primárne závislým na predcházajúcich skúsenostiach diváka, na jeho 

predporozumenia – prekonceptech. To je predpokladom konštruktivistického poňatia, ktoré v 

praxi vyzerá nasledovne: žiaci sa samostatne vyjadrujú a snažia se vyložiť svoje intuitívne 

chápanie umeleckého diela, zatiaľ čo učiteľ plní rolu partnera a koordinátora, nie však 

zprostredkovateľa poznatkov.  

Pokiaľ vo výchovno-vzdelávacom kontexte hovoríme o pojmoch koncept a prekoncept, 

sústreďujeme tak pozornosť na obsahy poznania (učivo) a na žiakov aktívny osobný vzťah k 

poznávaniu. Je nutné dodať, že uvedené postoje a úvahy patria do pedagogického 

konštruktivizmu.  

 

ESENCIALISTICKÉ POŇATIE INTERPRETÁCIE  

Esencialistický prístup k výkladu vychádza z predpokladu, že princípom akéhokoľvek 

porozumenia je rozlišovanie „lepšieho“ a „horšieho“ porozumenia. Ak odkazujeme na túto 

úvahu, potom logicky predpokladáme existenciu „lepšej“ a „horšej“ interpretácie a rovnako aj 
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existenciu toho „najlepšieho“, tj. ideálneho (aj keď reálne nedosiahnuteľného) kompromisu 

jednotlivých konkrétnych výkladov.  

 

Lektor má vtomto prípade rolu primárneho sprostredkovateľa poznatkov a ak vychádzame zo 

svojich odborných znalostí vyberá také výchovno-vzdelávacie situácie, ktoré vedú žiakov k 

pochopeniu „správneho“ výkladu diela. Môže zvoliť metódu výkladu, kedy žiak vicemenej 

pasívne prijíma lektorov výklad, alebo formu dialógu ako prostriedku pre odhalenie určitej 

všeobecne uznávanej pravdy o danom umeleckom diele. 

Z pedagogického hľadiska sa takýto prístup zaraďuje do esencialistických alebo transmisívnych 

teórií, které zdôrazňujú sprostredkovávanie podstatných a kultúrou uznávaných poznatkov a 

sústreďujú sa teda na proces enkulturácie. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Existuje množstvo prístupov, ktoré je možné využívať na poli výtvarnej edukácie. Uvedieme 

len dva z nich, artefieltický a art-centrický.  

a) Artefiletický prístup 

Artefiletika vychádza z koncepcií pedagogického a sociálneho konštruktivizmu. V edukácii 

kladie dôraz na kultúrne a sociálne podmienky, sociálnu interakciu či aktívnu úlohu subjektu. 

Podstatou je tiež osobná skúsenosť a rešpektovanie prekonceptov jedinca. Jedným z hlavných 

princípov artefiletiky je, že umeleckú tvorbu detí nepokladá za jedinú najdôležitejšiu. 

Predstavuje ju ako prvý krok, na ktorý má bezprostredne nadväzovať krok druhý, ktorým je 

reflexia a dialóg medzi deťmi.  

Preto je podstatné, aby bol deťom zabezpečený „dostatočný priestor a čas nielen na samotnú 

výrazovú aktivitu, ale rovnako na rozhovory o zážitkoch z tvorby či kultúrnych súvislostiach, 

ktoré sa im s tvorbou spájajú“ (Slavíková, Slavík, Eliášová, 2007). Týmto spôsobom si deti 

vymieňajú rozdielne vnímanie rovnakej témy či predmetu na základe vopred získaných 

skúseností, prekonceptov u jednotlivcov. 

Východiskom poznávania v artefiletike je fakt, že život sa skladá z momentov, epizód 

a udalostí, ktoré so sebou vzájomne súvisia. Ak je jedinec schopný tieto udalosti predložiť 

v dialógu a reflexii, potom je schopný začať vnímať zmysel aktívneho a uvedomelého ľudského 

bytia. Metodicky je teda artefiletický prístup založený na dvoch vzájomne súvisiacich 

aspektoch. Prvým je expresia, čiže tvorivý výrazový prejav.  

 

Expresia sprostredkováva pohľad na svet tak pre autora diela, ako pre jeho okolie. Druhým, 

rovnako dôležitým aspektom je interpretácia alebo reflexia, ktorá obsahuje spätnú väzbu, čo 

konkrétny jedinec vytvoril a čo počas tvorby prežíval. V praxi sa vždy kladie dôraz na jeden 

z uvedených aspektov. Môže byť viac zdôraznená expresia, čiže výraz, tvorba alebo naopak 

reflexia, čiže komunikácia (Slavík, 1997). Výtvarná výchova nezahŕňa už len tradičné kultúrne 

vzdelávanie, ale snaží sa vytvoriť priestor na prežívanie a zážitok z výtvarnej tvorby. Je však 

ešte stále zaužívaná tzv. laboratórna umelecká tvorba, v ktorej sú viac aktéri pedagógovia – 

výtvarníci, výtvarní umelci či pracovníci múzeí ako samotní jedinci, ktorí majú byť v centre 

výtvarného a umeleckého diania. 
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Vo výchove a vzdelávaní môže byť artefiletika jedným z najúčinnejších spôsobov, ako 

jedincovi sprostredkovať zmysel umenia a citlivý umelecký vzťah k svetu vôbec. 

Avšak z terapeutickej stránky sa dá artefiletika využiť ako screeningová metóda, v ktorej sa 

môžu riešiť, vyriešiť alebo aspoň v začiatkoch zachytiť psychické a sociálne problémy, ktoré 

sú v bežných školských situáciách len málo dosiahnuteľné (Slavík, 1997). 

 

Zmyslom pedagogickej práce v artefiletike by mala byť integrácia jedinca do sveta 

prostredníctvom súvislostí medzi jeho predstavami a imagináciou umenia. Z istého pohľadu je 

umenie vrcholom ľudskej túžby nájsť spôsob pre vyjadrenie sa o životných túžbach 

a skúsenostiach. Bolo by vhodné, keby každý jedinec mal možnosť tento jazyk čo najlepšie 

chápať a vedel ho používať pre rozvoj svojho duševného povedomia, obnovovanie vnútornej 

energie či nachádzaní zmyslu života (Slavíkova, Slavík, Eliášová, 2007). 

 

b) Art-centrický prístup 

Pre programovú liniu art-centrizmu je typická snaha posilniť v školských predmetoch umeleckú 

dimenziu a oživovať tak vzťahy mezi výtvarnou výchovou a profesionálnou umeleckou 

tvorbou.
 

Analógiu vidíme tiež v americkom Discipline Based Art Education (DBAE), 

koncepcii výtvarného vzdelávania, na základee ktorého stojí „tradičné“ umelecké disciplíny 

(estetika, teória umenia, história umenia apod.) a poznávanie výtvarného umenia a esteticko-

vedeckých pojmov (Slavík, Wawrosz, 2005). 

 

ZÁVER 

Problematika interpretácie výtvarného umenia je širokou oblasťou, ktorej je vhodné venovať 

pozornosť. V tematike nachádzame kontexty, ktoré môžu byť vhodné aj školskú výtvarnú 

výchovu. Avšak je nevyhnuté, aby sme sa najskôr zaberali teroetickým pozadím probleamtiky. 

Tému nepovažujeme za vyčerpanú, obsahuje však námety a smery, kam by výskum v nej mohol 

uberať. 
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TVORIVÁ DRAMATIKA AKO ZÁŽITKOVÁ METÓDA PRI PRÁCI S 

DEŤMI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

 
CREATIVE DRAMA AND EXPERIENTIAL LEARNING IN PRE-PRIMARY 

EDUCATION AND CHILDREN'S SCHOOL CLUB29 

 
Božena Švábová30 

 
 
ABSTRAKT 
Tvorivá dramatika má v súčasnosti v školskom prostredí významné postavenie, pretože stavia do 

pozornosti dieťa, ktoré je vnímané ako individualita so svojimi potrebami, záujmami, postojmi 

a hodnotami. Príspevok poukazuje na tvorivú prácu s deťmi metódami tvorivej dramatiky, ktorá 
vstupuje do detského sveta tajomne a podnecuje prirodzenú zvedavosť, objavuje v tvorivom procese 

potenciál, ktorý je v ňom ukrytý. Tvorivá dramatika svojou expresivitou je veľkým motivačným činiteľom 

v školskom klube detí, je postavená na zážitku  a hrou v role a improvizáciou umožňuje dieťaťu aktívne 
sa prejaviť, seabarealizovať, posilňovať sebadôveru, získavať nové poznatky, skúsenosti 

a v mnohotvárnej činnosti nezabudnuteľné zážitky pozitívne ovplyvňujúce rozvoj osobnosti.  Súčasťou 

príspevku sú praktické ukážky realizácie metód tvorivej dramatiky v predprimárnom vzdelávaní 

a v školskom klube detí. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  
Tvorivá dramatika. Metódy tvorivej dramatiky. Zážitkové učenie. 
 

 

ABSTRAKT 
Creative drama currently plays a significant role in the school environment because it draws attention 

to the child, which is perceived as an individual with his needs, interests, attitudes and values. The 

contribution points to the creative work with children through the methods of creative drama, entering 

the child's world in mysterious way. Creative drama naturally stimulates his curiosity and discovers the 
hidden child's potential throughout the creative process. Creative drama is a great motivator in pre-

primary education and in a children's school club. Through experience and roleplay and improvisation, 

it enables the child to actively manifest, self-motivate, empower self-confidence, acquire new knowledge, 
and unforgettable experiences positively influencing personality development in multimodal activities. 

The article includes practical examples of the implementation of methods of creative drama in pre-

primary education and in the children's school club. 
 

KEY WORDS:  

Creative drama. Methods of creative drama. Learning through experience. 

 

  

                                                             
29Predmetný príspevok odznel ako pozvaný referát na konferencii Expresívne terapie vo vedách o človeku 

Biblioterapia a dramatoterapia s prienikom do expresívnych terapií 2019, ktorá sa uskutočnila 17. januára 2019 na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.  
30 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Katedra predškolskej 

a elementárne pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, Bottova 15, Levoča; e-mail: bozena.svabova@ku.sk 
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V príspevku upriamujeme pozornosť tvorivej dramatike, ktorá svojou expresivitou vstupuje do 

detského sveta, objavuje a odkrýva jeho vnútro, umožňuje otvorene, priamo komunikovať, 

rozvíjať prirodzený a spontánny prejav, dokáže odpovedať na rôzne otázky a rozvíjať osobnosť 

a individualitu v podnetnom prostredí. Dieťa má možnosť tvorivou dramatikou v tvorivom 

procese získavať nové poznatky a skúsenosti cez vlastnú aktivitu, čo vedie k zmysluplnému 

komplexnému rozvoju osobnosti na báze prežívania. Aj keď sa tvorivá dramatika čoraz viac 

dostáva do našich škôl a mnohí tvoriví učitelia javia záujem sa v tejto oblasti čo najlepšie 

kvalifikovať, príspevkom chceme rozšíriť jej praktické uplatnenie, pretože  sa nám potvrdzuje, 

že v praxi odbúrava bariéry v komunikácii, dokáže  udržať pozornosť detí, podnecuje aktívnosť 

a záujem o edukačný proces.  

 

TVORIVÁ DRAMATIKA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Vieme, že k prioritám tvorivej dramatiky sa zaraďuje komunikácia, kontakt, tvorivosť, 

experimentovanie, učenie zážitkom, tzn. aktívne učenie cez osobnú skúsenosť. Na to poukazujú 

mnohí odborníci a súhlasíme s Bekéniovou (2005), podľa ktorej tvorivá dramatika prináša do 

škôl radosť, hru, pozitívne poznanie a myslenie. Machková (1998) poukazuje na tvorivú 

dramatiku ako metódu, ktorá učí vlastnou skúsenosťou, t. j. konaním, osobným spoznávaním 

sociálnych vzťahov a dejov vo fiktívnych dramatických situáciách prostredníctvom hry v role.  

Tvorivá dramatika je výchovným systémom, ktorý sa zameriava na rozvoj osobnosti dieťaťa 

ako celku (Pochanič, Gubricová, 2012). Tvorivá dramatika rešpektuje jedinečnosť 

a neopakovateľnosť dieťaťa, je založená na preskúmaní, poznávaní a chápaní medziľudských 

vzťahov, ktoré sa dejú vo fiktívnych situáciách prostredníctvom hry v role a vzájomnej 

komunikácie účastníkov dramatických aktivít. K významným hodnotám a cieľom tvorivej 

dramatiky podľa viacerých odborníkov (Machková 2007; Valenta 2008; Kollárová 2013) sa 

zaraďujú: 

 sociálny rozvoj dieťaťa, 

 rozvoj   komunikatívnych kompetencií, a to v celom jeho obsahu, nielen vo verbálnej 

zložke, ale aj v neverbálnej, 

 rozvoj obrazotvornosti a tvorivosti, 

 rozvoj kritického myslenia, 

 emocionálny rozvoj, t. j. získať skúsenosti s rôznymi emóciami, 

 získanie pozitívneho sebapoznania, 

 estetický rozvoj – rozvíjať cit pre umenie. 

Tvorivá dramatika je jednou z alternatív, ako si nájsť cestu k dieťaťu, podnecuje jeho zvedavosť 

a záujem o okolie. Aktívnou činnosťou vytvára priestor na prejavenie individuality, prispieva 

k rozvoju tvorivosti, fantázie, kolektívneho cítenia, verbálnej a neverbálnej komunikácie. Práve 

tvorivá dramatika v kolektíve detí v školskom prostredí svojou expresivitou dokáže upútať 

pozornosť detí a vytvárať dramatické situácie a procesy, v ktorých prebieha zmysluplné 

zážitkové učenie.  

 

Tvorivá dramatika je umením syntetickým, rozvíja expresívne schopnosti, ktoré sa rozvíjajú 

v motivujúcom prostredí v rôznych aktívnych dramatických činnostiach. Hráči vstupujú do 

vzájomných vzťahov a reagujú na navodené situácie obsahujúce konflikt, problém, prekážku 
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a riešia a hľadajú čo najprijateľnejšiu odpoveď. Podľa J. Valentu (2008) tvorivá dramatika je 

stvárňovaním života, vedie k plneniu esteticko-výchovných cieľov, je úzko spätá s kreativitou 

a umením, využíva základné princípy a postupy drámy a divadelného umenia, ale používa aj 

postupy detskej spontánnej hry.  

 

POSTAVENIE TVORIVEJ DRAMATIKY V ŠKOLSKÝCH PODMIENKACH 

Musíme si uvedomiť, že v dnešnom pretechnizovanom svete je dieťa čoraz viac vystavované 

pasívnemu prijímaniu poznatkov. Vďaka novým a pre deti atraktívnym podnetom sa oslabuje 

intenzita prežívania, strácajú sa voľné a spontánne hry a aktivity detí. Voľný čas dieťa často 

vypĺňa sledovaním televízie, videa, prípadne sedením pri počítači. Z detí sa vytráca tvorivosť, 

málo sa hrajú s rovesníkmi, málo času trávia v kruhu kamarátov a blízkych. Preto sa priam 

žiada zaradiť tvorivú dramatiku do škôl, do osnov a učebného plánu a rozšíriť jej pôsobenie 

medzi deťmi, žiakmi, ale aj učiteľmi.   

V súčasnosti sa tvorivá dramatika v školskom prostredí uplatňuje: 

 ako edukačná metóda a prostriedok, 

 ako motivácia a motivačný prvok, 

 ako samostatný vyučovací predmet (pedagogické školy), 

 ako záujmová činnosť v školskom klube detí, 

 ako krúžková činnosť detí, 

 ako terapeutická metóda - dramatoterapia 

 

Tvorivá dramatika má široké uplatnenie pri výchove a vzdelávaní dieťaťa. Dieťa potrebuje 

motivujúce prostredie a podmienky, aby sa plnohodnotne rozvíjalo a vplyvom tvorivej 

dramatiky má možnosť atraktívnou formou získavať multilaterálne poznatky a skúsenosti.  Je 

to v rukách učiteľov, akou formou a akými metódami  vytvárajú priestor na aktívnu činnosť 

dieťaťa, aby sa prejavilo, komunikovalo, tvorilo a odnášalo bohaté zážitky. Ak chce učiteľ plniť 

ciele a úlohy tvorivej dramatiky, musí si vyskúšať tvorivú dramatiku sám na sebe, musí precítiť 

jej pôsobenie, overiť si efektívnosť metód tvorivej dramatiky v rôznych dramatických 

aktivitách a prijímať nové podnety, ktoré pri práci so skupinou vznikajú. 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Jednou z najznámejších a najvýznamnejších foriem starostlivosti o detí mladšieho školského 

veku v čase mimo vyučovania je školský klub detí (ŠKD), ktorý je súčasťou základnej školy. 

Deti prichádzajú do prostredia ŠKD po vyučovaní a pod vedením vychovávateliek realizujú 

v príjemnom a podnetnom prostredí rôzne činnosti.  

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD (2009) realizuje v tematických oblastiach 

výchovy: 

  vzdelávacia/ rozumová oblasť, 

  spoločensko-vedná oblasť, 

  pracovno-technická oblasť, 

  prírodovedno-environmentálna oblasť, 

  esteticko-výchovná oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), 
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  telovýchovná, zdravotná a športová oblasť. 

 

Horeuvedené oblasti a ich ciele nepriamo nadväzujú na edukačný proces v škole. Realizujú sa 

prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností, ktoré sú oddychového, rekreačného, 

záujmového charakteru a prípravy na vyučovanie. Ako uvádza Kováčová (2008), voľný čas je 

určený pre všetkých a každé dieťa má možnosť v rôznych aktivitách s rovesníkmi rozvíjať 

sociálne a komunikačné zručnosti, dôležitá je príjemná atmosféra, aby sa každý dobre cítil a bol 

prijatý kolektívom.  

 

V školských kluboch detí má dôležitú úlohu vychovávateľ, ktorý  je tvorcom priaznivej klímy 

v skupine a aktívne zapája deti do rôznych tvorivých podnetných činností, pri ktorých sa 

odhalia aj skryté stránky, ktoré sa neprejavia vo vyučovacom procese v škole.  

V praxi pri práci s deťmi v školskom klube detí sa nám potvrdilo, že aj v tomto prostredí má 

tvorivá dramatika široké a variabilné uplatnenie. Dieťa sa v tvorivých dramatických aktivitách 

rado stáva niekým a niečím iným, rado sa hrá na niekoho a na niečo, rado pracuje s príbehom 

a vo svete fantázie a plného napätia rieši úlohy, stvárňuje roly, komunikuje a cez osobné zážitky 

získava nové poznatky. Ak sa dieťa v školskom prostredí dobre cíti, je akceptované 

vychovávateľom a skupinou, vzrastá jeho vnútorná vyrovnanosť, zdravé sebavedomie, zvyšuje 

sa záujem o kolektívnu spoluprácu, koná slobodnejšie a zaujíma sa o dianie vo svojom okolí. 

V navodených simulovaných dramatických situáciách dieťa cez hru v role má možnosť 

spoznávať tajomstvo života, vyjadriť svoje sny, túžby, sklamania, čo môže meniť vzťah k sebe 

samému a k svojmu okoliu.  

 

Dominantným činiteľom je vzájomná interakcia medzi vychovávateľom a deťmi. Podľa 

E. Dolinskej a kol. (2018) uvoľnená a príjemná atmosféra je prostriedkom k otvorenosti detí, 

aktivite a kreativite. Tvorivý vychovávateľ musí dobre poznať skupinu, s ktorou pracuje, 

motivuje deti dramatickými aktivitami, v ktorých si nájde každý svoje miesto, podporuje 

sebadôveru, stimuluje k tvorivosti a samostatnosti, pričom rešpektuje ich jedinečnosť.  

 

ZÁŽITKOVÉ UČENIE A METÓDY TVORIVEJ DRAMATIKY 

Zážitkové učenie sa zameriava na aktivitu dieťaťa. V tvorivých dramatických aktivitách sa 

zámerne vytvárajú motivujúce situácie, v ktorých sa dieťa zmocňuje nových poznatkov 

vlastnou aktivitou a získava nové skúsenosti a zážitky (Kováčová, 2016). Pri práci s deťmi je 

dôležité, aby dieťa sa aktívne a úspešne zapájalo do tvorivého dramatického procesu. Dôležité 

je, aby si pedagóg uvedomil, že nikdy nejde o výsledný produkt, ale o samotný proces.  

 

Pri zážitkovom učení je príznačné emocionálne prežívanie účastníkov konania a osobnostná 

skúsenosť, tým sa mení vzťah nielen k sebe, ale aj k širokému okoliu, k prostrediu, v ktorom 

dieťa vyrastá a sa pohybuje (Švábová, 2007, s.  575). Pri zážitkovom učení dieťa v role niekoho 

iného v dramatických situáciách má možnosť sa voľne a spontánne prejaviť, vstupovať do 

rôznych vzťahov so spoluhráčmi, hľadať spoločné riešenie, eliminujú sa egoistické vzťahy, 

získava schopnosť spolupracovať, konfrontovať vlastné postoje s okolím. Podľa V. Kušnírovej 

(2018) zážitkové učenie je špeciálne orientované na osobnú skúsenosť a mimoriadne je dôležitá 

správna motivácia k činnosti. Ako uvádza M. Kopnický (2016), je na učiteľovi, aby vytváral 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

154  /  255 

 

motivujúce, podnetné prostredie, v ktorom sa dieťa  aktívne zapája do edukácie a používaním 

rôznych metód sú činnosti tvorivé, rozmanité a prinášajú bohaté vlastné skúsenosti a zážitky. 

Aktivizujúce a motivujúce metódy tvorivej dramatiky dokážu zefektívniť edukačný proces, 

v ktorom sa každé dieťa má možnosť angažovať, zapájať, tvoriť, sebarealizovať, 

spolupracovať, produkovať bez zábran nové nápady a učiť cez vlastné zážitky. Čím je zážitok 

intenzívnejší, tým skôr si ho zapamätá. 

 

REFLEXIA V ZÁŽITKOVOM UČENÍ 

Pri zážitkovom učení je dôležitá  záverečná reflexia, teda zhodnotenie realizovaných aktivít. 

Pre učiteľa/vychovávateľa a skupinu je to dôležitá časť tvorivých aktivít, je to priestor na 

vyjadrenie svojich dojmov a pocitov z dramatických činností. Tu je dôležité, aby učiteľ citlivo 

vyberal otázky, aby sa dieťa pri odpovediach dokázalo bez zábran vyjadriť, ako sa cítilo, čo 

bolo ľahké, čo ťažké, kedy muselo viac vynaložiť úsilia, aby vyriešilo úlohu, dokázalo 

napodobniť a stvárniť rolu niekoho. Čím sa dieťa viac aktívne zapája do dramatických aktivít, 

má možnosť riešiť, vytvárať, tým sú zážitky silnejšie a trvácnejšie. Prínosom zážitkového 

učenia je získavanie nových skúseností prostredníctvom aktívnych činností, ktoré umožňujú 

spoznávať okolitý svet, ale zároveň aj svoju osobnosť. V reflexii sa učiteľ má možnosť 

presvedčiť, ako dieťa prežívalo aktivity, čo mu robilo ťažkosti, pri ktorých sa viac zapájalo a 

spolupracovalo. V tejto časti aktivity učiteľ zároveň vedie deti k tomu, aby vedeli odpovedať 

na prežité situácie. Reakcie sú rôzne, niekedy je to neverbálny prejav, pohyb a mimika tváre. 

Úspešnou odpoveďou je aj detská výtvarná tvorba 

 

METÓDY TVORIVEJ DRAMATIKY 

Metódy tvorivej dramatiky sa využívajú s úmyslom zefektívnenia edukačného procesu práce 

s deťmi, pričom sa prihliada na ich špecifické osobitosti a pedagogické ciele. Metódy musia 

spĺňať požiadavky vzbudenia záujmu detí, podporovať ich sebarealizáciu, chuť byť aktívnym 

účastníkom - subjektom  v procese prijímania nových informácií. Machková (2007) priznáva, 

že v súčasnosti existuje veľký počet skupín a rôznych delení metód tvorivej dramatiky podľa 

rôznych kritérií. Učiteľ pri práci so skupinou vyberá a aplikuje tie, ktoré čo najefektívnejšie 

splnia stanovené pedagogické ciele.  

K základným metódam tvorivej dramatiky sa zaraďujú improvizácia, hra v role, pantomíma, 

interpretácia, dramatická hra, dramatizácia. Jadrom týchto metód a postupov tvorivej dramatiky 

je hra, kde v prvom rade nám nejde o výsledný produkt, ale o tvorivý proces, v ktorom si nájde 

svoje miesto každý účastník a dokáže sa prejaviť. V tvorivom dramatickom procese sa metódy 

vzájomne prelínajú a ich výber a realizácia ovplyvňuje obsah a cieľ edukačného procesu.   

Tvorivá dramatika je svojimi metódami blízka dieťaťu a rešpektuje jeho individualitu, ale na 

druhej strane hľadá cestu na spoluprácu, kooperáciu, objavovanie, sústredenie, vlastné 

vyjadrenie. Tvorivé dramatické činnosti sú radosťou a uvoľnením, dokážu spontánne vtiahnuť 

deti do tvorivého procesu,  rozvíjať spoluprácu a komunikáciu, na základe svojich predstáv 

a fantázie sa prejaviť a získavať osobné skúsenosti a zážitky.  

 

Základnou metódou tvorivej dramatiky, bez ktorej sa žiadna tvorivá činnosť detí nezaobíde, je 

improvizácia. Je deťom blízka, pri ktorej ide o spontánnu, aktívnu a tvorivú činnosť. Dieťa 

ňou objavuje nielen svet okolo seba, ale spoznáva svoj vnútorný svet a samého seba v ňom. 
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Podnetom na improvizáciu je príbeh, hudba, pieseň, obrázok, rekvizita, slovo. Podľa M. 

Valentu (2007), je improvizácia metódou, ktorá prezentuje vnútorný aktuálny stav jednotlivca, 

asociácie, rozvíja spontánnosť, vytvára priestor pre experimentovanie, učí správnym 

a pohotovým dynamických reakciám a nepochybne má najbližšie k realite. Podľa D. Kollárovej 

(2013) improvizácia umožňuje deťom bez prípravy sa vyjadriť v rôznych navodených 

situáciách, čím si osvojujú rôzne spôsoby konania, prenikajú cez vlastnú aktivitu do 

medziľudských vzťahov. Improvizácia sa podľa realizácie počtu účastníkov delí na 

individuálnu, párovú, skupinovú a hromadnú. Najobľúbenejšia je hromadná improvizácia, kedy 

všetci konajú spoločne a najnáročnejšia je individuálna improvizácia, ku ktorej pristupujeme 

opatrne. Nie každé dieťa dokáže predstúpiť pred skupinu a stvárniť určitú situáciu. Nikdy dieťa 

do ničoho nenútime.  

 

Kľúčovou metódou v tvorivej dramatike popri improvizácii je hra v role, pri ktorej dieťa 

preberá na seba inú sociálnu úlohu, než mu je vlastná. Hranie roly, ako uvádza K. Majzlanová 

(2004), je výchovná, vzdelávacia a terapeutická metóda, ktorá vedie k plneniu rozvíjajúcich, 

vzdelávacích, výchovných a terapeutických cieľov prostredníctvom navodenia a prípravy, 

rozohriatia a reflexie fiktívnej situácie s výchovne hodnotovým obsahom. Hrou v role sa dieťa 

stáva niekým, niečím iným, ocitá sa v situáciách, v ktorých jeho správanie nemá následky. Je 

vhodným spôsobom učenia sa a osvojovania si nových vedomostí, návykov, reakcií, ale aj 

postojov k daným situáciám.  Pri hraní sociálnych rolí napodobňuje správanie, ktoré sa od danej 

osoby v jej postavení očakáva (Machková, 2007).  

 

Dramatická hra je námetová hra založená na medziľudskom kontakte a komunikácií, na 

vzájomnej spolupráci medzi účastníkmi aktivít, ktorá prináša radosť, napätie, nové zážitky 

a skúsenosti, relaxačné účinky. Pri dramatických hrách sa vytvára sociálny prvok a konflikt, čo 

pri iných hrách (didaktickej, konštruktívnej, pohybovej) chýba alebo zostáva nevyjadrený 

(Švábová, 2008). V dramatickej hre ide o hru, v ktorej žiaci vstupujú do vzájomnej interakcie 

s fiktívnou alebo reálnou osobou. V tejto metóde sa žiak stretáva s dramatickým konaním, kedy 

môže samostatne a tvorivo reagovať na vzniknuté situácie (Janáková, 1996). Dramatická hra 

presnú štruktúru, ktorá vychádza zo stavby drámy. Podstatným znakom dramatickej hry sú 

nasledovné kroky - expozícia, vznik akcie, kolízia (navrhovanie riešenia), vyvrcholenie (kríza), 

peripetia (obrat, nové riešenie problému, konečné rozhodnutie), katastrofa (rozuzlenie) a 

katarzia (pocit uvoľnenia, priestor na reflexiu). Dramatizácia je tvorivý proces, v ktorom sa 

premieňa písaný text na dramatický útvar. Deti celý dej stvárňujú a rozprávajú bez úlohy 

rozprávača. Učitelia/vychovávatelia si texty v praxi dopĺňajú, redukujú, menia tak, aby ho čo 

najviac prispôsobili skupine, s ktorou pracujú. Deti sa cez príbehy majú možnosť realizovať, 

rozvíjať obrazotvornosť, tvorivosť, fantáziu, predstavivosť, vytvárať interpersonálne vzťahy 

medzi členmi skupiny. 

 

Pri práci s deťmi má dôležité postavenie učiteľ/vychovávateľ, ktorý musí vedieť s deťmi 

komunikovať tak, aby dokázal vtiahnuť do tvorivých aktivít celú skupinu, s ktorou pracuje. 

Vytvára motivujúce prostredie pocitu bezpečia, radosti, v ktorom má možnosť zažiť pocit 

úspešnosti každé dieťa a má radosť zo spolupráce s kolektívom.  
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Deťom je potrebné predkladať čo najviac podnetov pre aktívnu činnosť (Krupová, Rochovská, 

2016), musia mať dostatočný priestor na vlastné precítenie a vyjadrenie dramatických situácií. 

Učiteľ musí byť pri práci s deťmi flexibilný, tvorivý, schopný experimentovať (Švábová, 2017). 

Deti by sa mali tešiť, keď idú do školy, nech nemajú obavy, že niečo pokazia. Učiteľ vnáša 

etiku do vzťahov a postojov celého kolektívu, učí deti tolerovať iné názory, vzájomne sa 

rešpektovať a rozumieť si. Ak je učiteľ tvorivý, aj aktivity celého kolektívu a dieťaťa budú 

tvorivé. Učiteľ tvorivej dramatiky má pestrý repertoár dramatických hier, modelových situácií,  

riekaniek, rozprávkových príbehov, texty piesní, má k dispozícii rôzne rekvizity, pomôcky 

a v praxi neustále prijíma nové podnety aj zo strany detí, ktoré veľakrát milo prekvapia svojím 

postojom a reakciou v navodených situáciách a v tvorivých aktivitách. Po ukončení 

dramatických aktivít je dôležitá už spomínaná reflexia, ktorá je spätným pohľadom detí na 

prežité dramatické situácie.  

 

DRAMATICKÉ AKTIVITY Z PRAXE 

Dramatické aktivity, ktoré učiteľ v prostredí materskej školy a v školskom klube detí realizuje, 

musí mať vopred pripravené, má premyslený každý krok, aby zaujal skupinu a prejav detí bol 

tvorivý, spontánny.  

 

Aktivita: Stojí, stojí strom (tvorivá práca s riekankou) 

Cieľ: Rozvíjať predstavivosť, fantáziu, podporiťaktivitu, zaangažovanosť, vyjadriť náladu. 

Metodický postup: Deti stoja v kruhu a pri deklamácii textu spontánne stvárňujú obsah 

riekanky. 

Motivácia: „Počujete šum lístia? Lístie šuští (trenie dlaní a vydávanie zvuku ššššš). Pod 

stromom stojí šašo a má radosť z toho, ako sa listy na stromoch rozprávajú. Teraz sme takým 

šašom a stojíme pod stromom.“ 

Priebeh realizovanej aktivity: 

 

Stojí, stojí strom,  (nohy spojiť, ruky vzpažiť a stvárniť korunu stromu) 

šašo stojí pod stromom, (pohybom napodobniť radosť šaša a stáť na mieste) 

zlaté listy vo výši, (znázornenie pohybu listov vo vetre, ruky vzpažiť a prstami pohybovať) 

šepkajú si ši-ši-ši, (priložiť dlane k ústam a ticho vysloviť ši-ši-ši, napodobňovanie šuškania) 

šo-šo-šo, šu-šu-šu, (trieť ticho dlaňami, zosilniť hlas) 

šo-šo-šo, šu-šu-šu, (trieť dlaňami a vydávať zvuk hrubým hlasom, tenkým hlasom) 

še-še-še, ša-ša-ša, (trieť dlaňami a meniť zafarbenie hlasu) 

zahrajme sa na šaša. (na mieste výskok) 

 

Aktivita: Na akého šaša sa zahráme?  

Metodický postup: „Na akého šaša sa zahráme? Veselého! Smutného! Tichého! Pracovitého! 

Spievajúceho!“ Deti pohybom stvárňujú,  napodobňujú, znázorňujú náladu šaša a necháme 

priestor na spontánne vyjadrenie.  

Reflexia: Deti sedia v kruhu a v uvoľnenej atmosfére s nimi učiteľ vedie dialóg. Ako ste sa cítili 

v role šaša? Kde stál šašo? Aké zvuky počul pod stromom? Ktoré situácie sa vám najviac páčili? 

Akého šaša ste najradšej stvárňovali?  
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Aktivita: Víla Jesienka  

Cieľ: Poznať farby, materiál, rozvíjať komunikáciu, fantáziu, predstavivosť, kolektívne cítenie, 

vyjadriť pocity prostredníctvom pohybovej improvizácie.  

Metodický postup: K deťom prichádza učiteľka v role víly Jesienky. „Dobrý deň, deti, som víla 

Jesienka a prichádzam k vám s prosbou. Ako vidíte, vládnem v tomto jesennom období. Každý 

pozbieral úrodu a v tomto čase aj listy zo stromov padajú na zem. Ale v jednej veľkej záhrade 

sú stromy a na nich plno lístia. To ich zaklial zlý čarodejník. Jeho moc sa pominie vtedy, keď 

prídu záhradníci a dokážu ich položiť do rôznych košov podľa určenej farby.  Pôjdete so mnou 

do záhrady a pomôžete mi? Ďakujem. Touto čarovnou jesennou paličkou vás mením na 

pomocníkov záhradníkov. ( víla paličkou stvárni kruh a smerom k dieťaťu sa zastaví) 

Záhradníci, ale kto sa chce dostať do jesennej záhrady, najprv musí splniť tieto úlohy. Pozorne 

počúvajte prvú úlohu.“ 

1. úloha:  „Kto sa chce dostať z toho miesta na druhú stranu, musí mať na sebe farbu hnedú. 

Tí, ktorí ju na sebe nájdete môžete prejsť.“ Deti na sebe hľadajú určenú farbu a môžu prejsť na 

druhú stranu miestnosti. „Koľkí ste ostali? Vás čaká druhá úloha.“ 

2. úloha: „Ten, kto nájde vo svojom okolí niečo, čo je z dreva, musí to splniť skôr, ako ukončím 

počítanie do päť.“ Víla počíta do päť a deti sa chytia predmetu, ktoré je z dreva (z papiera). 

„Čo máš v ruke? Čoho sa držíš? Výborne aj túto úlohu ste splnili.“ 

3. úloha: „Poďte ku mne, záhradníci. Ste šikovní. Teraz vás čaká tretia úloha. Nájdite 

vo svojom okolí niečo, čo sa začína na hlásku s.“ Deti sa dotknú predmetov, ktoré pri vyslovení 

začínajú určenou hláskou (stôl, sklo, sveter, sova, slon, stena, slimák, syr). 

„Výborne záhradníci, úlohy ste úspešne splnili a teraz sa presunieme do jesennej záhrady.“ 

 

Aktivita: V záhrade (pohybová improvizácia  a hra v role) 

Metodický postup: „Teraz poďte za mnou po tejto úzkej cestičke (deti kráčajú v rade za sebou), 

ktorá vedie do jesennej záhrady. Prejdeme okolo rybníka, dávajte pozor a pozerajte pod nohy. 

Voda sa vyliala. Cez túto časť prejdeme tak, že budeme skákať po kamienkoch (napodobňovanie 

skákania). Už sme tu. Toto je veľká záhrada, v ktorej sú listnaté stromy (deti sa obzerajú okolo 

seba)? Konáre sú obsypané listami a sú rôznej farby.“ (doniesť košíky s farebnými listami) 

 

Aktivita: Jesenné listy (pohybová improvizácia) 

Každé dieťa dostane do rúk hnedý list a dva listy inej farby (žltý, oranžový, zelený). „Rozdelíme 

sa na skupiny a stvárnime stromy.“ Nohami sa postavia k sebe a ruky s listami majú zdvihnuté 

nad hlavou. „Na stromoch je plno listov. Fúkaj vetríček, aby sa listy odtrhli z konárov a padli 

na zem! Záhradníci, pomôžte fúkať, aby sa listy neudržali na konárikoch. Čarodejník, vidíš 

mojich pomocníkov? Verím, že zvládnu úlohy a listy sa odtrhnú zo stromov.“(deti napodobňujú 

fúkanie, rukami sa nakláňajú vpravo a vľavo)  

„Konáre na stromoch sa nakláňajú na jednu, na druhú stranu. Teraz padajú prvé listy  na zem. 

Sú zelenej farby. Kto má v ruke zelený list, napodobní padanie, voľne sa pohybujeme 

po miestnosti a položíme listy do zeleného košíka. Spoločne počítajme, koľko máme zelených 

listov (túto úlohu nechávam na učiteľa, ktorý si určí počet listov)?  

Teraz na zem padajú  žlté listy (deti položia do košíka listy žltej farby).  

Počítajme, koľko je žltých listov? Padajú listy oranžovej farby (deti položia do košíka listy 

oranžovej farby).  
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Nakoniec padajú na zem listy hnedej farby. Pozor, strhol sa silný vietor a listy nepadajú 

smerom k zemi, ale sa vznášajú vysoko nad konármi stromov (deti sa voľne pohybujú po 

priestore), vzlietli ešte vyššie, už sú nad záhradou, vietor ich odnáša ďaleko.  

Vietor stíchol a naše listy padajú na zem“ (deti položia do košíka listy hnedej farby). 

Záver: „Ďakujem záhradníci, všetko ste úspešne zvládli. Na stromoch nie je ani jeden list. Hurá 

(výskok), pozrite sa, aj stromy sa nakláňajú a ďakujú. Kliatbu zlého čarodejníka sme zrušili. 

Ste šikovní. O chvíľu príde zima a naše stromy budú pokojne spať, lebo už ich nebudú rušiť 

listy.“ 

Reflexia: Deti sedia v kruhu a učiteľ vedie dialóg. „Ako ste sa cítili v role záhradníkov? Aké 

úlohy ste museli splniť, aby ste sa dostali do záhrady? Ktorá úloha bola ľahká? Čo vám robilo 

problém? Kto nám pomohol zhodiť listy zo stromov? Akú mali farbu listy, ktoré leteli vysoko 

nad záhradou?  Čo sa vám najviac páčilo? Ktoré aktivity si chcete zahrať ešte raz?“    

 

 

        
Obrázok 1 Šašo pod stromom     Obrázok. 2 Radosť zo splnenia úloh   Obrázok 3 Rôznofarebné 

listy          

 

ZÁVER 

Jednou z alternatív ako prirodzene stimulovať rozvoj osobnosti dieťaťa v edukačnom procese 

v prostredí materskej školy a v školskom klube detí a súčasne rešpektovať jedinečnosť, 

výnimočnosť prejavu a potrieb je aplikácia tvorivej dramatiky, ktorá pomáha vychovávať 

a formovať vnímavú a tvorivú osobnosť. Vytvára deťom neopakovateľný priestor pre učenie sa 

prostredníctvom zážitkov, eliminuje negatívne prežívanie a podporuje komplexné vnímanie 

podnetov. Učiteľ má možnosť v tvorivom dramatickom procese byť súčasťou sveta detí, 

pozerať  sa  na všetko ich očami a priblížiť sa tak svetu, v ktorom žijú. 

Tvorivou dramatikou, ktorá je expresívnou metódou, má učiteľ možnosť úspešne rozvíjať u detí 

tvorivosť, fantáziu, obrazotvornosť, komunikáciu s okolím, vzbudzovať u nich záujem 

o spoznávanie nových možností sebavyjadrenia i sebarealizácie, prezentovanie vlastného 

názoru. Jej úspechom je možnosť prejaviť sa všetkým deťom, prežiť situácie v kolektíve 

rovesníkov, hravou formou spoznávať seba a objavovať okolitý svet cez vlastné zážitky. 
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PODPORA KOMUNIKÁCIE U ĽUDÍ S VIACNÁSOBNÝM 

POSTIHNUTÍM V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ31 
 

PROMOTING COMMUNICATION IN PERSON WITH SEVERE MULTIPLE 

DISABILITIES IN THE MULTISENSORY COMMUNICATION ENVIRONMENT  

 

Zuzana Fábry Lucká32 

 

ABSTRAKT  
Príspevok prezentuje čiastkové výsledky kvalitatívneho výskumu zameraného na využitie aspektov 

multisenzorického prostredia v oblasti komunikácie u ľudí s viacnásobným postihnutím. Komunikácia 
človeka s ťažkým viacnásobným postihnutím má svoje špecifiká, nakoľko častokrát prebieha inak ako 

štandardnou verbálnou formou, prostredníctvom gest, symbolov, či neurovegetatívnych prejavov. 

Porozumenie takejto forme komunikácie je náročnou oblasťou, preto je potrebné identifikovať 
premenné, ktoré sú najčastejšími problémovými okruhmi v tomto kontexte. Príspevok je parciálnym 

výstupom projektu VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v 

liečebnej pedagogike. 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

Komunikácia. Viacnásobné postihnutie. Multisenzorické prostredie. 

 
 

ABSTRACT:  
The paper presents partial results of qualitative research focusing on the use of aspects of multisensory 

communication environment in people with multiple disabilities. The communication of a person with 
severe multiple disabilities has its own specifics, as it often happens in a different way than the standard 

verbal form, through gestures, symbols, or neurovegetative expressions. Understanding such a form of 

communication is a demanding area, so it is necessary to identify the variables that are the most common 
problem areas in this context. The study was conducted under the project VEGA (1/0598/17) Evaluation 

of the effective factors of multisensory approaches in therapeutic education. 

 
KEY WORDS:  

Communication. Multiple disability. Multisenzory environment. 
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Človek s viacnásobným postihnutím má v bežnom živote veľmi veľa obmedzení, či už ide 

o špecifickú zdravotnú, psychologickú či pedagogickú starostlivosť, potrebu kompenzačných 

pomôcok, vplyv na sociálny status, rodinné a sociálne vzťahy. Často je problémom najmä 

oblasť komunikácie, ktorá nesie mnohé špecifiká, niekedy je na prvý pohľad nemožné 

komunikáciu vôbec realizovať. Z tohto dôvodu je vhodné hľadať iné ako bežné formy 

komunikácie, taktiež formy nadväzovania a udržiavania kontaktov a komunikačných interakcií 

v každodenných rutinných aktivitách. Multisenzorické prostredie je prostredím, ktoré samo 

ponúka stimuly, aktivizuje silou podnetov a človek s viacnásobným postihnutím má možnosť 

hľadať cesty komunikácie aj prostredníctvom rôznych olfaktorických podnetov (Fowler, 2008), 

vrátane dotykovej stimulácie (Friedlová, 2015). 

 

ČLOVEK S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM 

Človek s kombináciou postihnutí je jedinečnou bytosťou, preto je individuálny prístup dôležitý 

nielen v diagnostike či intervencii, ale aj pri bežných činnostiach, ktoré sú súčasťou 

každodenného diania. Ak je tento človek v rodinnom prostredí, kompenzačné stratégie 

v komunikácii si často rodina vytvára intuitívne, dokáže porozumieť komunikačným skratkám, 

vytvára si akoby „vlastný jazyk“, ktorému rozumejú rodinní príslušníci či blízke sociálne 

prostredie, ktoré s človekom s postihnutím prichádza do kontaktu pravidelne. Keďže ľudia 

s viacnásobným postihnutím môžu mať určité špecifické a osobitné komunikačné ťažkosti, 

ktoré ďalej ovplyvňujú iné zložky osobnosti, vnímanie identity, rodiny či inštitúcie (ak nejakú 

zo služieb inštitúcií poberajú), ich začlenenie a prijatie je pre spoločnosť ešte o to náročnejšou 

úlohou. Komunikácia je však veľmi dôležitou témou, ktorou sa je potrebné zaoberať, a hľadanie 

alternatívnych či augmentatívnych foriem komunikácie je často celoživotnou úlohou 

odborníka, rodiny i ďalších osôb, s ktorými prichádza daná osoba do kontaktu. Multisenzorické 

prostredie je ďalšou podpornou formou, ktorú je vhodné v tomto kontexte skúmať. Lessner 

Lištiaková (2017) označuje multisenzorické prostredie za zohľadňujúce individuálne potreby, 

možnosti a schopnosti človeka, s pridanou hodnotou ďalších senzorických zážitkov. 

 

Multisenzorická terapia, alebo terapia v multisenzorickom prostredí, je v našich podmienkach 

Slovenskej republiky neprebádanou oblasťou, ako aj oblasť porúch v senzorickom spracovaní 

podnetov. Do našich podmienok sa dostala ako špecializovaná terapia v technicky vybavených 

miestnostiach, nazývaná Snoezelen. Tieto miestnosti sú vybavené rôznymi stimulačnými 

zariadeniami, ktorých cena je pomerne vysoká. Napriek tomuto faktu je čoraz viac sociálnych 

zariadení vybavených niektorým zo základných typov uvedených miestností.  

 

Najčastejšie sa v zariadeniach poskytujúcich starostlivosť ľuďom s viacnásobným psotihnutím 

využívajú biela, tmavá či hravá miestnosť (Fábry Lucká, 2014). 

 Biela miestnosť je určená predovšetkým na relaxáciu, je priestorom pre stimuláciu v 

príjemnom prostredí.  

 Tmavá miestnosť je zvlášť vhodná na optickú stimuláciu, rozdielnosť je najmä vo využití 

predmetov z UV aktívneho materiálu pod UV žiarivkou.  

 Hravá miestnosť je farebná, obsahujúca podnety vyzývajúce k pohybu, akými sú napríklad 

balančné dosky, guľôčkový bazén, mäkké molitanové kocky rôznych tvarov a farieb, 

z ktorých je možné stavať prekážky, schody, tunely (Fábry Lucká, 2017). Všetky 
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komponenty multisenzorického prostredia sú zámerne navrhnuté tak, aby stimulovali všetky 

zmysly (Fowler, 2007).  

 

V intervenčnom procese s ľuďmi s viacnásobným postihnutím v zariadení sociálnych služieb 

boli identifikované najčastejšie využívané komponenty (Strašilová, Lucká, 2011, citované 

podľa Kováčová, 2011): 

 hudobné vodné lôžko s reproduktormi umiestnenými pod vodným matracom, šírenie 

vibrácií v tele, stimulovanie aktívneho spontánneho pohybu, relaxácia svalovej spasticity, 

povzbudenie pozitívnych emócií a úsmev na tvári. Žáner hudby ktorá prúdi do matraca je 

vyberaný na základe osobnej voľby; 

 hojdačka v tvare padajúceho listu na stimuláciu vestibulárneho vnímania, sústredenie sa 

na kolísavý pohyb a na zmeny polohy samotného tela v priestore; 

 aromadifuzér - elektrický prístroj vytvárajúci vôňu, výber vône je realizovaný podľa 

zámeru terapeutického zásahu, s aktivačným alebo upokojujúcim potenciálom; 

 bublinostroj - vytvára bubliny, ktoré dopadajú na celý povrch tela; 

 bublinkový valec - vizuálny stimul určený na pozorovanie stúpajúcich bublín a meniacich 

sa farieb, má aj regulátor na ovládanie farieb a spúšťanie bublín; 

 optické vlákna, ktoré menia farbu, slúžia na vizuálnu stimuláciu, aktívne sledovanie 

pohyblivého svetelného stimulu. 

 

Expresívne prejavenie sa v tomto prostredí je možné aj v tom prípade, že neverbálna 

komunikácia prakticky neexistuje. Od roku 2017 sa na Slovensku realizuje výskum zameraný 

na aspekty multisenzorickej stimulácie v kontexte liečebnej pedagogiky. V rámci výskumného 

bádania sa orientuje na dva okruhy – osoby s poruchou autistického spektra a osoby 

s viacnásobným postihnutím. V nasledujúcom texte uvádzame čiastkové výsledky vyplývajúce 

zo spracovania výskumných dát získaných v rokoch 2016 a 2017 v druhom okruhu, konkrétne 

v Zariadení sociálnych služieb pre ľudí s viacnásobným postihnutím v Bratislave vo vzťahu ku 

komunikačným špecifikám. Výskumnú vzorku tvorili tri ženy a dva muži s ťažkým 

viacnásobným postihnutím, zasahujúcim do oblasti komunikácie. Komunikácia prebieha 

alternatívnym spôsobom, prostredníctvom gest, neverbálnych či neurovegetatívnych prejavov.  

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Metódou spracovania bola prípadová štúdia, ktorá spracovávala údaje v čase pred začatím 

intervencie, počas a po prebehnutí 6 mesačného intervenčného programu v multisenzorickom 

prostredí. Reichel (2009) prípadovú štúdiu považuje za prínosnú pre jej komplexnosť a zároveň 

integritu. Realizácia štúdie „tu a teraz“ je opisom reálnej situácie, v ktorej sa človek potrebujúci 

intervenciu nachádza (Gillham, 2005). 

 

Na základe získaných informácií sme identifikovali špecifiká komunikačného procesu z 

hľadiska poskytovania zásahu do inštitucionálneho prostredia v kontexte: 

 vzťahov, 

 podpory zo strany  inštitúcie, 

 podpory zo strany rodinného prostredia. 
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V uvedených oblastiach sme identifikovali až 250 premenných. Následne sme ich rozdelili do 

oblastí, troch podkategórií a kategórií, ktoré sú prehľadne uvedené v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 

Špecifiká v komunikácii 

Autonómia 
Stratégie v komunikácii z 

pohľadu osoby s VNP 

Stratégie v komunikácii z 

pohľadu iných osôb 

Jedinečnosť v komunikácii Neochota komunikovať 
Neznalosť komunikačných 

špecifík 

Vlastný slovník 
Preferencia komunikačného 

partnera 
Strach z komunikácie 

Špecifická neverbálna 

expresia 

Potreba tlmočníka - 

sprievodcu 
Predbiehanie v komunikácii 

Problémy v porozumení 

vonkajšej komunikácie 
Odmietanie komunikácie Nedostatok času na odpoveď 

Podpora prirodzenej 

expresie 

Neschopnosť/nemožnosť 

vybrať si komunikačného 

partnera 

Absencia komunikácie – 

časový faktor 

Schopnosť vyjadriť sa 

v bežnom prostredí 
 

Nesprávna interpretácia 

komunikácie 

Dominancia verzus 

submisivita 
 

Fluktuácia zamestnancov 

v prostredí, kde sú mu 

poskytované služby 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Problémová oblasť autonómie a vnímania vlastnej jedinečnosti je ťažiskovou vo verbálnej 

i neverbálnej zložke komunikácie. Často je individualita a autonómia nerešpektovanou, keďže 

zo strany okolia je komunikácia málo zrozumiteľná, respektíve prejavujú sa problémy 

s neporozumením v komunikácii.  

Schopnosť vyjadriť sa v bežnom komunikačnom prostredí je často poznačená aktuálne 

prebiehajúcou situáciou a stavom človeka. Podpora komunikácie prostredníctvom rôznych 

komunikačných stratégií je oblasť, v ktorej je potrebná podpora profesionálov aj rodinného 

prostredia. Prijímanie ponuky na komunikáciu je podporou jeho osobnostných kompetencií. 

Poskytuje pocit slobodnej voľby, vlastnej identity, prežívania vlastného „ja“. Poskytnutie 

možností ku komunikácii – teda byť v komunikácii dominantný – je často novou udalosťou 

v jeho živote.  

 

Častokrát totiž komunikácia vzhľadom ku komunikačným obmedzeniam prebieha len za 

pasívnej účasti človeka s viacnásobným postihnutím. Iniciatíva ku nadviazaniu komunikácie na 

základe získaných informácií taktiež prevláda na strane okolitých ľudí. Podpora prirodzeného 

prejavu klienta je ďalšou zmysluplnou jednotkou pre rozpoznávanie a lokalizáciu ťažkostí, 

pretože komunikácia je často veľmi špecifická (Ukážka z výskumu 1).   
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UKÁŽKA Z VÝSKUMU 1  

B komunikuje s okolím len prostredníctvom neverbálnych prejavov, pohybmi očí. Pohyb očí 

zdola nahor je súhlasom, pohyb očí zo strany na stranu znamená nesúhlas. Ak B očami 

nepohybuje, očakáva ďalšie otázky na upresnenie témy, o ktorej komunikuje. Komunikácia je 

tu veľmi náročným procesom, dôležité je najmä poznanie jej špecifík, a tiež časový faktor 

poznania týchto špecifík. Ak B človek s ktorým komunikuje nerozumie, rýchlo stráca trpezlivosť 

a znervóznie. V multisenzorickom prostredí sa uvoľňuje, napriek spastickej forme DMO 

uvoľňuje končatiny a nervozita sa eliminuje. Na hudobnej vodnej posteli je priestor na 

komunikáciu o jej obľúbených témach, bez nervozity a anxiety v prežívaní. Multisenzorické 

prostredie vyhľadáva, opakovane sa na neho pýta, preferuje bielu relaxačnú miestnosť. 

 

Oblasť komunikačných stratégií zahŕňa nedostatok komunikačných príležitostí. Ľudia 

v zariadení sociálnych služieb sú limitovaní programom a režimom zariadenia, na bežné 

kontaktné situácie často nie je čas ani priestor. V komunikácii bola identifikovaná pomerne 

častá nesprávna interpretácia interakcie z rôznych dôvodov, či už ide o rôznorodosť 

komunikácie klientov zariadenia medzi sebou, alebo o neochotu porozumieť inej forme reči. 

Neochota komunikovať sa objavuje, ak nie je dostatočná podpora zo strany okolia - či už rodiny 

alebo inštitúcie. Často je potrebný komunikátor – sprievodca, ktorý je akýmsi tlmočníkom – 

avšak za človeka nerozhoduje, jeho komunikáciu nezovšeobecňuje (Ukážka z výskumu 2). 

Nesprávna interpretácia komunikácie je bežný problém, najmä ak je spojená s nedostatkom 

skúseností s typom a špecifikami komunikácie.  

 

UKÁŽKA Z VÝSKUMU 2  

N na komunikáciu používa komunikačnú tabuľku, zostavenú z reálnych fotografií osôb, 

predmetov, obľúbených činností a jedál. Obsahuje témy, ktoré sú pre N veľmi dôležité, 

preferované a často opakované. Cítiť porozumenie a zručnosť pri používaní tejto stratégie je 

pre neho veľmi podstatné, ak pochopí, že osoba, ktorá s ním začne komunikáciu, mu nerozumie, 

rýchlo stráca záujem a prechádza do ignorovania komunikácie. V multisenzorickom prostredí 

je blízkosť osoby ktorá mu rozumie, pre neho veľmi dôležitá. Upúšťa od striktného využitia 

tabuľky a prejavuje sa hlasnými výkrikmi, pričom na predmet svojho záujmu ukazuje 

a zameriava pohľad. Na hojdačke v tvare padajúceho listu sa uvoľní a komunikácia sa stáva 

otvorenejšou a uchopiteľnejšou aj pre odborníka. 

 

Zistené problémy v oblasti komunikačných stratégií zo strany prostredia zahŕňajú neochotu 

komunikovať zo strany zamestnancov, najmä vo vzťahu ku práci na sebe a vzdelávaniu sa. 

Taktiež sme identifikovali prekážky v komunikácii vzhľadom ku fluktuácii zamestnancov. 

Niekedy sa ani nemajú čas naučiť špecifiká jednotlivých klientov a odchádzajú zo zamestnania. 

Objavuje sa tiež jednostranná komunikácia – zdanlivo o komunikáciu s človekom 

s viacnásobným postihnutím majú záujem, avšak preberajú len svoje témy a nenechávajú 

dostatočný priestor pre odpoveď a obojstrannú komunikáciu. Ako poslednú oblasť sme 

identifikovali úplnú absenciu komunikácie v kontexte okolitej populácie. Vtedy nie je človek 

s viacnásobným postihnutím vnímaný ako človek schopný komunikovať, ale je len akýmsi 

pozorovateľom okolitého diania, na ktorom sa nemá možnosť zúčastňovať. Absencia 

komunikácie prevláda najmä v prípade nedostatočného vhľadu – neoboznámenia sa so 
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špecifikami komunikácie. Po realizácii následných rozhovorov bolo zistené, že tento prístup je 

spôsobený predstavou, že takýto človek komunikovať nevie. 

 

Cieľom kvalitatívne orientovanej výskumnej štúdie bolo identifikovať a analyzovať 

problémové okruhy v oblasti komunikácie u ľudí s viacnásobným postihnutím v procese 

diagnostiky a intervencie. Zistené premenné boli následne porovnávané v súvislosti 

s realizovanými intervenciami v multisenzorickom prostredí. Na základe získaných údajov sme 

definovali v oblasti komunikácie tri problémové kategórie – človek s viacnásobným 

postihnutím v kontexte vlastnej identity, komunikačné stratégie v rodinnom prostredí 

a komunikačné stratégie v prostredí inštitúcie. V troch výskumných okruhoch sme 

identifikovali 253 premenných spadajúcich do oblasti komunikácie.  

 

Multisenzorické prostredie je vhodným prostredím tak pre diagnostický ako aj pre intervenčný 

proces s človekom s viacnásobným postihnutím. Toto prostredie je vhodné najmä pre jeho 

štruktúrovanosť a pocit bezpečia. Človek s viacnásobným postihnutím má možnosť vyjadriť sa 

v ňom prostredníctvom vlastnej expresie, je pre neho jednoduchšie a uchopiteľnejšie. Najmä 

prostredie bielej relaxačnej miestnosti je vyhľadávané z ich strany opakovane, komunikácia 

v ňom prebieha uvoľnenejšie, často dokonca bez používania komunikačných tabuliek, 

s vytvorením nových prvkov pre komunikáciu. 
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ABSTRAKT 

Šikanovanie predstavuje závažný problém pre každý typ školy. Napriek tomu, že o šikanovaní v školskom 

prostredí sa publikuje pomerne mnoho výskumne i teoreticky orientovaných vedeckých, odborných i 
populárnych statí, základom tohto projektu je výskum zameraný na pomerne málo rozpracovanú 

špecifickú formu šikanovania − latentnú agresiu, konkrétne v období, v ktorom vzniká a je možné ju 

identifikovať, v období raného a predškolského veku. Konkrétne je popisovaný výskumný projekt 

zameraný na výskum špecifických prejavov, príčin a dopadov latentne agresívneho správania na 
dieťa/peer-skupinu v podmienkach bežných triedach materskej školy.  

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Latentne agresívne konanie, Materská škola. Výskum.  

 

ABSTRAKT 

Bullying represents a significant problem for every type of school. Despite a large number of research 

and theoretically orientated scientific, professional and popular publications on bullying in school 

settings, the base of this project is research focused on a rather little elaborated specific form of bullying 
– latent aggression, particularly in the period when it originates and it is possible to identify it, in the 

period of early and preschool age. Specifically, the research project is focused on the research of 

particular manifestations, causes and effects of latently aggressive behaviour on a child or a peer-group 
in the conditions of regular classes of kindergarten.  

 

KEY WORDS 
Latent aggression. Kindergarten, group. Research.  

 

AFILIÁCIA: 
Príspevok je parciálnym výstupom projektu VEGA 1/0452/18 s názvom Identifikácia, analýza a inhibícia 

latentne agresívneho konania detí v období predškolského veku. 
   

                                                             
33 Katolícka univerzita; Pedagogická fakulta, e-mail: maria.gallova@ku.sk 
34 Katolícka univerzita; Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. e-mail: 

barbora.kovacova@ku.sk 
35 Katolícka univerzita; Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. e-mail: 

anna.hudecova@ku.sk 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

170  /  255 

 

Pojem popisujúci skryté (latentné) agresívne konanie, použil prvý krát Feshbach (1969) a tvrdil, 

že ide o nepriamu agresiu (indirect aggression). Dané správanie zadefinoval ako úmyselné 

poškodzujúce správanie jednotlivca/skupiny voči obeti. Prejavovalo sa to odmietnutím 

konkrétne vybranej osoby so zámerom dosiahnuť postupnú izoláciu zo skupiny (Graf 1).  

 

Neskôr Lagerspetz et al. (1988) doplnili konštrukciu pojmu o dôležitú informáciu a to, že obeť 

nie je priamo konfrontovaná s agresorom. V zhode s ním Putallaz et al. (2007) potvrdili, že ide 

o úmyselné ignorovanie člena (obete) v rôznych situáciách, ktoré však striktne vylučuje priame 

útoky na obeť. Neskôr za nepriame prejavy považovali osočovanie, ohováranie s cieľom oslabiť 

pozíciu obete, dôsledkom čoho bolo poškodenie reputácie (týkajúce sa mena, či sociálnej 

povesti) obete. Je veľmi ťažko identifikovateľná, môže pretrvávať pomerne dlhý čas bez 

odhalenia spoločnosťou (Rodríguez, 2004). Najviac sa dotýka zákerných a latentných 

(skrytých) stratégií, ktorými sú účelovo konštruované konflikty v skupine a skupín (Verlaan & 

Turmel, 2010).  

 

Isté problémy s narábaním a označením nepriamej agresie zaznamenáva Lovaš (2010). 

„Agresia môže byť nepriama v prípade, že nie je priamym telesným ani psychickým 

poškodením obete (príkladom je poškodenie majetku a vecí obete). Taktiež môže byť nepriama 

z hľadiska účasti agresora na šikanovaní (agresor používa sprostredkujúci článok, medzičlánok 

na poškodenie obete) a podobne“ (ibidem, s. 22-23). 

 

NEPRIAMA, SOCIÁLNA A SKRYTÁ AGRESIA 

V kontexte s latentnou agresiou sú spomínané pojmy ako nepriama agresia, sociálna agresia 

(Cairns et al., 1989; Galen & Underwood, 1997), skrytá agresia (Crick, 1995; Crick & Bigbee 

& Howes, 1996), a v neposlednom rade vzťahová agresia (Fried & Fried, 1996). Najčastejšie 

spomínaným pojmom je skrytá agresia (relational aggression), ktorá je považovaná za 

averzívne, nebezpečné a výrazne ohrozujúce správanie voči obeti a okoliu, v ktorom sa 

pohybuje. Crick (1995) a Crick, Bigbee, Howes (1996) vyjadrili názor, že ide o nepriateľský 

čin spôsobujúci sociálne škody obeti. Celý deštrukčný proces agresívneho konania je 

uskutočňovaný premyslenými sociálno – manipulačnými stratégiami, napr. verbálne aj 

neverbálne konanie v podobe hrozieb a akcií s úmyslom poškodiť reputáciu, sociálne 

postavenie v skupine (Verlaan, Turmel, 2010). Napriek jej neuchopiteľnej forme predstavuje v 

súčasnosti vysokú mieru "rozmáhajúcej" sa agresie. Zamietame stanovisko, že doteraz 

neexistovala, či existovala len v niektorých skupinách. Jej náznakové formy boli často 

prehliadané, nesprávne interpretované a diagnostikované, ako otvorená agresia. 

 

Pri terminologickom vymedzení latentného konania dôležité miesto zastáva diagnostika. Fábry 

Lucká, Yakhyaev (2015a) trefne popisujú diagnostiku vo vzťahu k správaniu človeka. Autorky 

tvrdia, že pri problémovom správaní sa dieťaťa je účelom orientačnej diagnostiky poznávanie, 

popísanie a hodnotenie individuality dieťaťa. Túto skutočnosť možno oprávnene považovať aj 

za postup pri identifikovaní latentne agresívneho správania sa (Kováčová, 2018), kedy je 

potrebné zohľadňovať špecifické potreby toho-ktorého človeka (Fábry Lucká, Yakhyaev, 

2015b) ako súčasť inhibičných stratégií (bližšie Kováčová, 2014). Súčasťou inhibičných 
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stratégií môžu byť aj terapeutické koncepty pomoci, ktoré pracujú s agresiou ako takou (napr. 

v rámci využívania bibliodrámy Chanasová. 2019) 

 

GRAF 1 

Sprostredkované agresívne konanie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

CHARAKTERISTIKA SKRYTÉHO AGRESÍVNEHO KONANIA V PREDŠKOLSKOM VEKU 

V prípade prepojenia skrytej (latentnej) agresie s predškolským vekom účastníkov 

považujeme za korektné poukázať na ich bližšiu charakteristiku.  

 

Popis tejto charakteristiky považujeme za podstatný vzhľadom k analýzam situácii v rámci 

tohto textu. Prvá štúdia zaoberajúca sa latentnou agresiou (Crick, Werner, 1998), zvažuje fakt, 

či už v tomto veku (v zmysle raného) je korektné písať o skrytej agresii. Podľa ich 

výskumných záverov nebola jednoznačne potvrdená existencia skrytej agresie u dieťaťa 

mladšieho ako je 2,5 rokov. Crick et al. (1997) tvrdili, že vznik skrytej agresie v ranom detstve 

(s presahom do pred-školského veku) súvisí so zníženou úrovňou vzájomného prijatia 

(negatívne preferencie) a zvýšenou tendenciou zo strany peer   ̶ skupiny odmietať rovesníka, 

kamaráta, jednoducho jedného z nich.  

 

Huesmann (1988, In Lovaš, 2010) popísal teóriu scenárov ako model spracovania informácii, 

ktorým objasňuje vývin habituálnej agresie u detí. Autor tvrdil, že dieťa si v ranom veku 

vytvára agresívne scenáre na základe osobnej skúsenosti a učenia sa pozorovaním okolia. 

Výsledkom je „sieť kognitívnych scenárov agresívneho správania sa v špecifických 

situáciách. K aktivácii scenáru stačí vyvolanie a následné vytvorenie podmienok, ktoré môžu 

vyvolať situáciu (ibidem, s. 37-38). Jednoducho stačí informácia, ktorá poskytne deťom 
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základné informácie – s ním sa hrať nebudeme, nepôjde na našu oslavu, nebude sedieť s nami 

pri stole a pod.  

Agresor počas latentne agresívneho konania nemá potrebu skrývať sa. Podľa Rigby (2001) je 

pre tento vek typická „nižšia“ miera skrytosti.  

Vo veku 3-5 rokov sa skrytá agresia začína prototypovými príkladmi: „Nemôžeš prísť na moju 

oslavu ...“, „Nemôžeš sa s nami hrať ...“. Tento typ správania sa je v začiatkoch zjavný, obeť 

je informovaná, dokonca je prítomná pri rozhovore. Agresorovi predškolákovi nevadí jeho 

účasť, zvyčajne je to záležitosť zrenia dieťaťa. Postupne svoje stratégie formuluje cez 

prostredníka, sprostredkovateľa. V mladšom školskom veku sa stáva latentné agresívne 

konanie viac diskrétnym z hľadiska použitej formy agresie a agresorovho správania sa. 

Konanie agresora školáka je viac prepracované a skryté. Ostrov et al. (2004) tvrdili, že 

totožnosť páchateľa je vždy známa, aj z toho dôvodu, že dieťa v predškolskom veku rieši 

situáciu „tu a teraz“.  

 

Deti majú snahu dosiahnuť cieľ „byť v pozornosti, byť obľúbený“. Svoj zámer realizujú 

ohováraním, vtipkovaním voči členovi skupiny (v tomto veku ešte nejde o vedomú kalkuláciu 

v správaní sa). Rigby (2001) tento fakt zdôvodňuje tým, že mladší agresor (v zmysle raného a 

predškolského veku) nemá také skúsenosti, aby vystupoval anonymne, ale postupne nadobúda 

v tomto konaní kompetenciu – konať agresívne.  

V tomto veku sú typické sú priame a nepriame útoky agresora voči obeti (Archer & Coyne, 

2005). Ak porovnáme mieru latencie v mladšom školskom veku môžeme konštatovať, že 

agresor má primeranú kompetenciu konať skryto agresívne a jeho stratégie sú zvyčajne dobre 

premyslené. Dokáže ovplyvniť členov peer – skupiny a zároveň manažovať celý proces skrytej 

agresie. Zvyčajne dieťa, ktoré začínalo s agresiou v predškolskom veku sa vývinom zdokonalí 

a pokračuje v skrytej agresii, ak má k tomu vytvorené podmienky (pozri Ostrov et al., 2004). 

Skrytá agresia detí v ranom a predškolskom veku je prepojená s problémami v ranom detstve. 

Ostrov (2013) tvrdí, že odmietanie dieťaťa rovesníkmi (peer-skupinou) je spojené 

s variabilnou škálou sociálnych a psychologických problémov nadväzujúcich na vývin 

dieťaťa.  

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU 

V prvej fáze výskumného projektu bude použitá analýza dokumentov týkajúcej sa teoretických 

východísk a výskumov, ktoré boli realizované v zahraničí v oblasti problematiky latentnej 

agresie v predškolskom veku. Taktiež pôjde o tvorbu evalvačných nástrojov k identifikácii 

latentne agresívneho správania v materskej škole.  

 

V druhej fáze, ktorá presahuje do obdobia aj tretej fázy výskumu bude realizovaný  terénny 

výskum v materských školách (N=400) v rámci jednotlivých krajov SR.  

Budú použité: metóda pozorovania, metóda rozhovoru, metóda analýzy výtvarných produktov, 

metóda dotazníka a (ne)štandardizovaných škál, VIT a škály na hodnotenie latentne 

agresívneho konania. 
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KONKRETIZÁCIA METÓD V KONTEXTE S METODIKOU VÝSKUMU 

 Pozorovanie detí v triedach (počas voľnej hry a cielených aktivít) s využitím škály 

(Preschool Social Behavior Scale—Peer Form; PSBS–P), posudzovanie prostredia (Škály 

prostredia školy, modif.),  

 Práca so skupinami detí, individuálne a skupinové rozhovory zamerané na zistenie 

skúsenosti s latenciou v správaní sa jednotlivcov/skupiny, dotazník  (Social Behavior 

Measure; Crick, et al. 1994, 1995, 1996, 2002a, b, Linder et al. 2002), skúmanie sociálneho 

statusu v skupine, sociálnych bariér,  kvalita priateľstiev v súvislosti so sociálnymi vzťahmi 

(modif.). 

 Pozorovanie pedagógov v komunikácii s deťmi  (s využitím škály (PSBS-T) s 

diferencovaním latentnej agresívneho správania od asertívneho (kvantitatívne hľadisko). 

 Práca s pedagógmi, individuálne a skupinové rozhovory zamerané na latentnú agresiu.  

 V tretej fáze bude riešiteľský tím participovať na obsahovej náplni vysokoškolského kurzu 

pre študijné odbory zamerané na výchovu a vzdelávanie a na tvorbe metodiky s 

preventívnym zámerom − Inhibičné stratégie a ich význam v prostredí materskej školy. 

 

PRÍNOSY PROJEKTU 

Konkrétnym prínosom tohto projektu je vedecký výskum v popisovanej oblasti s konkrétnym 

výstupom vo forme súhrnnej monografie – Latentná agresia v skupinách detí predškolského 

veku – možnosti identifikácie a perspektívy, určenej pre pracovníkov v oblasti výchovy a 

vzdelávania.  

 

Špecifickým prínosom bude kvalitatívna analýza prejavov a špecifických situácií, ktoré budú 

základom pre inhibičné stratégie. Tie budú chápané ako možnosti rozvíjania kompetencií 

pracovníkov pracujúcich s vekovou skupinou detí do šesť rokov. 

Ide o jedinečnú výskumnú analýzu problematiky, ktorá je vo výskumných štúdiách 

spracovávaná iba okrajovo. Výrazný prínos vidíme najmä vo výbere veku respondentov a v 

rozličných edukačných prostrediach, kde bude výskum realizovaný. V podmienkach 

materských škôl na Slovensku bola latentná agresia ako osobitá forma šikanovania výskumne 

zachytená a spracovaná najmä v podmienkach prvého stupňa základnej školy (Kováčová, 

2014). 

 

ZÁVER 

Vznik a pretrvávanie skrytej agresie poukazuje na potrebu systematického prístupu a 

zefektívnenie preventívnych opatrení v prostredí škôl. Sociointegračný prístup  zohľadňuje 

možnosti a limity odbornej interdisciplinárnej spolupráce v pomoci deťom/skupinám pri 

vytváraní korektívnych opatrení a saturácii a špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov ako 

účastníkom latentne agresívneho konania. 

 

K spoločenským výstupom môžeme zaradiť nasledovné pre rozvoj:  

v oblasti šikanovania 

 Monografia zameraná na latentne agresívne správanie detí/skupín v období dieťaťa do 

šesť rokov (jedinečná svojím špecifickým zameraním), Vedecké výstupy (z 

interdisciplinárnych vedeckých seminárov) a výskumne koncipované príspevky v 
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časopisoch, zborníkoch v kontexte latentnej agresie v slovenský materských školách. 

Vedecká konferencia zameraná na latentnú agresiu v slovenských materských školách.  

V oblasti vysokoškolského vzdelávania 

 Tvorba nového vysokoškolského kurzu − Latentne agresívne konanie vo vývine dieťaťa 

do šesť rokov − určený pre študentov denného/externého štúdia jednotlivých 

bakalárskych učiteľských programov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

V oblasti rozvíjania kompetencií pedagógov z praxelogického aspektu  

 Vytvorenie inhibičných stratégií ako prínos zvyšovania kompetencií pedagógov 

pracujúcich s deťmi predškolského veku. 
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ABSTRAKT 

Povaha potrieb žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím si žiada komplexnú podporu na to, aby bol 

maximalizovaný ich potenciál. Komplexná podpora môže byť zaistená len vďaka prítomnosti 
multiprofesionálneho tímu, v ktorom dochádza k interdisciplinárnej, prípadne k transdisciplinárnej 

spolupráci. Zámerom príspevku je ponúknuť náhľad na formy a mieru interdisciplinárnej spolupráce 

v podmienkach slovenského špeciálneho školstva. Konkrétne podáva čiastkové výsledky kvalitatívneho 

výskumu 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Komplexná podpora. Žiak s ťažkým a viacnásobným postihnutím. Multiodborový tím. Interdisciplinárna 
spolupráca. 

 

 

ABSTRACT 
The nature of the needs of pupils with profound and multiple disabilities calls for comple support in 

order  to maximize their potential. Complex support can only be ensured by the presence of a multi-

professional team that engages in interdisciplinary or transdisciplinary collaboration. The aim of the 
paper is to give an overview of the forms and level of interdisciplinary cooperation in the conditions of 

Slovak special education. In particular, it provides partial results of qualitative research 
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Complex support. Pupil with profound and multiple disability. Multiprofessional team. Interdisciplinary 

cooperation. 
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U žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím je výrazne pozmenená ich expresivita a tiež sú 

značne obmedzené ich možnosti expresivity vo všetkých zložkách osobnosti. Táto skutočnosť 

zasahuje do ich každodenného fungovania a možnosti napĺňania svojich  vlastných potrieb. 

Podľa Janz (2006) sa rozmanité a rozsiahle potreby pomoci, ktorú potrebujú ľudia s ťažkým a 

viacnásobným postihnutím, nedajú pokryť v rámci jednej jedinej disciplíny. Ich predpoklady 

na život a učenie sa v určitej miere javia ako individuálne a zároveň komplexné. Jednotliví 

odborníci a profesie nemôžu vedieť a poskytnúť všetko, čo títo žiaci potrebujú, aby profitovali 

zo vzdelávania. Preto práca v škole s takýmito žiakmi predstavuje pole, na ktorom je potrebná 

interprofesionalita tak ako sotva niekde inde. 

 

S ohľadom na edukačný proces si okrem pedagogickej podpory vyžadujú zintenzívnenú 

terapeutickú podporu a dôležitou súčasťou školského dňa je aj ošetrovateľská starostlivosť 

(Klauss, Lamers, Janz, 2005). Tieto situácie sú neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho 

procesu a sú pedagogickými situáciami (Opatřilová, 2013). Ďalším dôvodom nutnosti 

interprofesionality je potreba asistencie, pretože si žiaci vyžadujú individuálnu podporu, aby 

mohli byť na vyučovaní účastní. Nevyhnutná je aj spolupráca s lekármi, podľa potrieb 

konkrétnych žiakov (Klauss, Lamers, Janz,  2005).  

 

Aby mohli byť naplnené komplexné potreby týchto žiakov je potrebné, zaistiť komplexnú 

podporu, ktorej súčasťou sú aj terapeutická podpora žiakov a zaraďovanie a sprístupňovanie 

nie len edukačných aktivít, ale aj tých terapeutických. Či už ide o využívanie terapii v plnom 

rozsahu alebo o využívanie prvkov rôznych terapii v závislosti od potrie žiakov a od 

profesijných kompetencii odborníka, ktorý ich aplikuje. Mnohé špeciálne pedagogické 

a terapeutické prístupy aplikované u týchto žiakov napomáhajú rozvoju a budovaniu ich 

výrazových možností (expresivity). A každý z odborníkov vzhľadom na svoju profesiu 

a kompetencie bude expresivitu rozvíjať iným spôsobom.  

Už samotná mnohodimenzionalita ťažkého a viacnásobného postihnutia si vyžaduje 

viacstrannosť, aby títo žiaci mohli byť podporení vo všetkých oblastiach (Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung, 2010). Vyžadujú si celostnú alebo komplexnú podporu. 

Ak má byť táto požiadavka naplnená, je potrebná spolupráca viacerých profesií. Vyžaduje si 

teda transdisciplinárne myslenie a prácu.  

 

Multiprofesionálny tím by mal vychádzať z týchto oblastí: špeciálna/liečebná pedagogika, 

ošetrovateľstvo, medicína, logopédia, ergoterapia, fyzioterapia (Mohr, 2011). V prípade žiakov 

s ťažkým a viacnásobným postihnutím je počet edukátorov a miera ich participácie na 

edukačnom procese jedným z dôležitých determinantov edukácie. Za edukátorov sú považovaní 

aj ostatní odborníci – vychovávateľ, psychológ, lekár, fyzioterapeut... (Opatřilová, 2013).  

Tímová spolupráca má zásadný vplyv na efektivitu výchovy a vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Kmeť, 2004). 

 

Spoluprácu (kooperáciu) definoval Pagliano (2001)  ako spôsob priamej interakcie medzi aspoň 

dvomi rovnocennými stranami, ktoré sú dobrovoľne zapojené a pracujú na dosiahnutí 

spoločného cieľa. Uvedený autor definuje základné charakteristiky spolupráce nasledovne: 

rovnosť účastníkov, dobrovoľné zapojenie, potreba spoločného cieľa, zodpovednosť za 
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rozhodovanie, zdieľanie zdrojov a spoločná zodpovednosť za výsledky. Podľa autorov 

Westling, Fox (2004) je kooperácia viac ako len spoločná práca na rovnakom projekte. 

Kooperácia je proces, v ktorom odborníci z rôznych oblastí pracujú spoločne, aby identifikovali 

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

kooperácia medzi odborníkmi úspešná, vyžaduje si splnenie nasledovných požiadaviek: 

vytýčenie si spoločných cieľov, uznanie rôznych oblastí odbornosti, zdieľanie odbornosti – 

poznatkov a skúseností, rovnosť členov tímu – vrátane rodičov, robenie rozhodnutí na základe 

konsenzu, zdieľanie zodpovednosti. Podobne o kooperácii uvažuje aj  Leyendecker (2005) a 

okrem vyššie spomenutých podmienok pridáva ešte vzájomný rešpekt a úctu, pripravenosť 

ponúknuť a prijať pomoc a koordináciu činností, ktoré majú viesť k dosiahnutiu spoločného 

cieľa. 

Podľa miery spolupráce a interakcie v tíme odborníkov hovoria Pagliano (2001);  Carnaby 

(2009); Terfloth, Bauersfeld 2012;  Westling, Fox, (2004) o troch rôznych úrovniach tímovej 

spolupráce: multidisciplinárny, interdisciplinárny a transdisciplinárny.  

 

MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM  

Ide o bežný tímový prístup využívaný v špeciálnych školách, kde miera spolupráce je 

minimálna. Každý člen tímu pracuje nezávisle vo svojej špecializácii. Robí vlastnú diagnostiku, 

správy, plánovanie, poskytuje vlastné služby a hodnotí pokrok žiaka/klienta. Rodičia sú z tohto 

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

Najväčšou výhodou je, že žiak môže profitovať z odborných znalostí a skúseností viacerých 

odborníkov. Na druhej strane si nevyžaduje interakciu a kooperáciu medzi odborníkmi. Nie sú 

nútení ísť nad ich hlavnú oblasť odbornosti. Vracia sa k medicínskemu modelu a prierez 

disciplín je minimálny. Mnohí odborníci si uvedomujú, že multidisciplinárny prístup nie je 

adekvátny, pretože nedokáže dostatočne naplniť potreby žiakov s ťažkým postihnutím. 

 

INTERDISCIPLINÁRNY TÍM  

Členovia tímu taktiež pracujú nezávisle, ale na rozdiel od multidisciplinárneho tímu zdieľajú 

informácie na tímových stretnutiach, aby prediskutovali záležitosti ešte pred samotnou 

diagnostikou, písaním správy, alebo diskutujú pred vypracovaním plánu pre žiaka a nachádzajú 

spoločný konsenzus pri tvorbe tohto plánu. Tento prístup umožňuje lepšiu organizáciu a lepšie 

zaistí napĺňanie potrieb jednotlivých žiakov. Rodič je považovaný za spolupracovníka. 

Jednotliví členovia pracujú nezávisle, ale sú si vedomí toho, aké aktivity a prečo vykonávajú 

iní členovia. Konzultácie medzi jednotlivými členmi sú bežné, ale každý udržiava jasné hranice 

pri práci (učiteľ učí, terapeut robí terapiu...). Práve nezávislé vykonávanie jednotlivých činností 

je nevýhodou tohto modelu, ale v porovnaní s multidisciplinárnym prístupom tu exituje 

komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu. 

 

TRANSDISCIPLINÁRNY TÍM  

Popisovaný tím zvyšuje efektivitu predchádzajúcich modelov. Podľa Westling a Fox (2004) je 

mnohými považovaný za preferovaný spôsob koordinácie služieb a zlepšovania fungovania 

žiakov s ťažkým postihnutím. Miera spolupráce je najvyššia. Jednotlivci prekračujú  hranice 

svojej špecializácie v závislosti na potrebách dieťaťa. Rodičia sú rovnocennými členmi tímu. 

Všetci členovia tímu spolupracujú tak, aby žiakom umožnili dosiahnuť ciele, ktoré by inak 
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možné neboli. Transdisciplinárny tím poskytuje služby naprieč disciplínami a nie izolovane v 

rámci jednotlivých disciplín. Aj v tomto tíme by mal byť jeden odborník (napríklad špeciálny 

pedagóg), ktorý je zodpovedný za koordináciu služieb a ostatných členov tímu, vrátane tých, 

ktoré sú doménou iných odborníkov. 

METODOLÓGIA VÝSKUMU 

Výskum bol realizovaný v roku 2016 a jeho hlavným cieľom bolo zistenie úrovne personálneho 

zabezpečenia a miery interdisciplinárnej spolupráce pri komplexnej podpore žiakov s ťažkým 

a viacnásobným postihnutím. Jedným z čiastkových cieľov bolo zistenie miery s spôsobov 

spolupráce jednotlivých členov tímu podieľajúcich sa na jeho podpore.  

Výskum mal kvalitatívny design a použitá bola metóda pološtrukturovaných rozhovorov, ktoré 

boli spracované otvoreným a axiálnym kódovaním. Axiálne kódovanie je technikou 

nadväzujúcou na otvorené kódovanie. Jeho cieľom je vytváranie spojenia medzi kategóriami 

a subkategóriami (Šeďová in Švaříček, Šeďová, 2007). Pri otvorenom kódovaní sme text 

rozdelili na analytické jednotky – slová, vety odseky a priradili im príslušné kódy. Pri axiálnom 

kódovaní sme jednotlivé pojmy priradili do príslušných kategórií a subkategórií. Výskumnú 

vzorku tvorilo 12 informantov rôznych profesii (3 špeciálni pedagógovia, 2 asistenti učiteľa, 2 

logopédi, 1 fyzioterapeut a 1 liečebný pedagóg) podieľajúcich sa na komplexnej podpore 

žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím v 4 špeciálnych základných školách. Súčasťou 

výskumnej vzorky boli 3 vedúci pracovníci (riaditelia) z dôvodu, že sme sa zameriavali aj na 

ich pohľad ako vedúcich pracovníkov, ktorí majú vplyv na zloženie tímu, jeho fungovanie 

a podmienky pre spoluprácu. Profesia daných vedúcich pracovníkov nebola pre potreby nášho 

výskumu relevantná (nezohrávala žiadnu rolu). Vnímaní boli hlavne z pohľadu ich vedúcej 

pozície.  

 

V nasledujúcom texte príspevku budeme prezentovať analýzu vybranej kategórie, ktorá sa 

vzťahovala k čiastkovému cieľu na spôsoby a formy interdisciplinárnej spolupráce 

 

Tabuľka 1 

Forny interdisciplinárnej spolupráce 

Kategória Subkategória  Pojmy 

Tímová spolupráca 

spôsoby komunikácie 

komunikácia za pochodu, výmena krátkych 

informácií, komunikácia vo dvojici, komunikácia 

mimo vyučovania, výmena informácií pred a po 
terapii/intervencii 

medziodborová 

spolupráca 

tím v tíme, absencia stretnutí tímu, konzultácie 

s lekárom – pediater, neurológ, psychiater, užšia 
spolupráca – pedopsychiater, foniater, kooperácia 

so sociálnym pracovníkom, prítomnosť 

logopéda/fyzioterapeuta v triede, prítomnosť ŠP 

na terapii, vzájomné usmerňovanie, 
vysvetľovanie, riešenie problémových situácií 

žiaka, špeciálny pedagóg v úlohe koordinátora 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA 

V tejto kategórii sa budeme venovať samotnej tímovej spolupráci, spôsobom komunikácie 

jednotlivých členov tímu, medziodborovej spolupráci a rodičovi ako partnerovi a súčasti tímu. 

Aby bola tímová spolupráca úspešná, okrem personálneho zabezpečenia a multiodborového 

tímu, je dôležitá aj komunikácia, vzájomná informovanosť, zdieľanie skúseností, poznatkov a 

vzájomné vedenie a usmerňovanie. 

 

Na školách, kde prebiehal výskum je rozdielna úroveň multiodborovosti (prítomnosť 

odborníkov rozdielnych profesií). Napriek tomu aj na školách, kde sa na edukačnom procese 

žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím podieľa viac odborníkov nedochádza k 

stretnutiam celého tímu, teda všetkých odborníkov súčasne, aby spolu komunikovali, vymenili 

si potrebné informácie a hľadali ďalšie postupy pre edukačný proces žiakov. Komunikácia 

medzi jednotlivými odborníkmi sa väčšinou deje ,,za pochodu“, teda jednotliví odborníci 

komunikujú medzi sebou hneď, keď si to žiada situácia. K výmene informácií u väčšiny 

informantov dochádza hneď pred a krátko po logopedickej intervencii, terapii alebo cvičení.  

 

Dôležité sú najmä informácie o aktuálnom stave žiaka, jeho rozpoložení a reakciách, keď ho z 

triedy preberá iný odborník. Po intervencii, terapii alebo cvičení sú zas dôležité informácie o 

ich priebehu a reakciách žiaka pre špeciálneho pedagóga, prípadne asistenta. Tieto informácie 

sú krátkymi informáciami z dôvodu časového obmedzenia jednotlivých odborníkov.  

Ako uvádza špeciálny pedagóg ŠZŠ 1: ,,Vždy, keď príde fyzioterapeutka po nich do triedy, pýta 

sa, čo majú nové, aký je ich zdravotný stav.“  

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 3: ,,Vždy pred začatím mi terapeutka povie, čo ide s dieťaťom robiť.“ 

Rehabilitačný pracovník ŠZŠ 1: ,,Komunikujem po každom cvičení. Najmä u mladších žiakov 

referujem hlavne triednemu učiteľovi.“  

Logopéd ŠZŠ 4: ,,Komunikujem vždy pred aj po intervencii. Koho si môžem zobrať, v akom je 

stave, či nie je prechladnutý alebo nemá za sebou nejakú namáhavejšiu činnosť.“ Špeciálny 

pedagóg ŠZŠ 2: ,,Čo sa týka logopéda, komunikujeme, pýtame sa, ako prebehla hodina, ako sa 

deti zapájali, povieme si, aký je fyzický či duševný stav dieťaťa a jeho nálada.“  

Tieto informácie sú síce informácie bežného charakteru, ale sú to faktory, ktoré môžu 

ovplyvňovať priebeh ďalšej práce odborníka, intervencie, terapie alebo cvičenia. Poznanie 

týchto skutočností im potom dovoľuje prispôsobovať svoju prácu so žiakom a reflektovať jeho 

aktuálny stav. Menej promptná komunikácia je medzi špeciálnym pedagógom na ŠZŠ 2 a 

logopédom, ktorí nekomunikujú hneď po intervenciách jednotlivých žiakov. Stretnú sa až 

vtedy, keď si logopéd prestrieda všetkých žiakov.  

 

Ďalšou vhodnou príležitosťou na komunikáciu medzi odborníkmi je vyhľadanie kolegu z 

vlastnej iniciatívy, čo využíva väčšina informantov: všetci špeciálni pedagógovia, rehabilitačný 

pracovník, liečebný pedagóg, jeden z logopédov.  

Liečebný pedagóg ŠZŠ 1: ,,Vždy, keď potrebujem niečo poradiť alebo potrebujem odovzdať 

informácie o dieťati si toho človeka vyhľadám a diskutujeme spolu. Aj ostatní využívajú túto 

možnosť.“ Veľmi intenzívna je komunikácia medzi špeciálnymi pedagógmi a ich asistentami, 

ktorá prebieha ráno pred vyučovaním, počas vyučovacieho dňa. Táto komunikácia je plynulá a 

jej intenzita je prirodzená vzhľadom na množstvo času, ktorý sú spolu. Komunikácia medzi 
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nimi prebieha aj mimo vyučovania, čo asistent ŠZŠ 1 zdôvodňuje nasledovne: ,,My 

komunikujeme neustále aj počas vychádzok. Dokonca aj mimo vyučovania, ak niekam ideme 

vždy to skončí pri práci, lebo veď ide o deti.“  

Asistent ŠZŠ 2 dopĺňa: ,,Komunikácia je neustála a na dennej báze. Komunikujeme aj 

telefonicky mimo vyučovania, ak je niečo potrebné.“  

Komunikácia a celkovo medziodborová spolupráca najčastejšie prebieha vo dvojici a je pre 

nich aj najprirodzenejšia a najviac zaužívaná. V niektorých situáciách sa stretnú traja členovia 

tímu. 

 

Jednotliví odborníci rozdielne vnímajú dôležitosť ostatných členov tímu pre ich vlastnú prácu. 

Väčšina informantov uvádzala jedného odborníka, s ktorým najviac spolupracuje. Mohli by 

sme ho označiť za hlavného partnera. S ostatnými odborníkmi, ak aj na škole sú, je spolupráca 

v menšej miere alebo neprebieha vôbec. Pre špeciálnych pedagógov je hlavným partnerom 

rehabilitačný pracovník, logopéd, alebo pedagóg vykonávajúci podporné činnosti v závislosti 

od toho, koho majú v škole k dispozícii. Aj keď je na škole viacero odborníkov, vždy jedného 

z nich označili ako osobu, s ktorou spolupracujú najintenzívnejšie.  

Pre asistenta ŠZŠ 1 je dôležitý tiež rehabilitačný pracovník.  

Asistent ŠZŠ 2 je pomerne slabo zapojený do medziodborovej spolupráce. Aj keď odvádza 

žiakov na logopédiu, prípadne na masáže, jeho hlavnou úlohou je byť prítomný kvôli žiakom 

samotným a byť im nápomocný. Hlavná komunikácia logopéda je potom smerovaná na 

špeciálneho pedagóga.  

Ako uvádza logopéd ŠZŠ 2: ,,S asistentom neprichádzam veľmi do kontaktu, väčšinou všetko 

komunikujem učiteľovi a on už posúva informáciu a pokyny ďalej.“  

Pre rehabilitačného pracovníka je dôležitý špeciálny pedagóg, pre logopéda ŠZŠ 2 psychológ, 

pre logopéda ŠZŠ 4 špeciálny pedagóg. Jedine liečebný pedagóg uvádzal viacerých odborníkov 

(špeciálneho pedagóga, rehabilitačného pracovníka, špeciálneho pedagóga CŠPP a 

psychológa). V tomto prípade, ak berieme do úvahy jeho terapeutickú činnosť pre žiakov školy, 

kľúčovým partnerom by mal byť tiež špeciálny pedagóg. Na základe uvedeného môžeme 

špeciálneho pedagóga označiť ako ústredného odborníka alebo koordinátora v tíme, a to nielen 

z dôvodu, že je dôležitý pre ostatných odborníkov a je hlavným partnerom, ale aj preto, že 

špeciálny pedagóg je so žiakmi najdlhší čas a musí koordinovať celú jeho podporu počas 

edukačného procesu.  

 

Túto skutočnosť potvrdzuje aj názor riaditeľa ŠZŠ 2: ,,Pedagóg je koordinátorom všetkých 

činností, pretože je zainteresovaný do všetkého, má prehľad o všetkých intervenciách a 

potrebách toho dieťaťa... dozerá na to a doslova on má tú zodpovednosť.“ Tieto dvojice 

odborníkov spolu často vzájomne komunikujú, stretávajú sa a kooperujú. Tento stav môžeme 

označiť ako ,,tím v tíme“. Nestretá sa celý tím, ale len jeho menšia časť. Spolupráca so 

psychológom je zriedkavá a najmenej využívaná.  

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 2 nám zmienil ešte spoluprácu so sociálnou pracovníčkou. Tá je pre 

neho dôležitá pri žiakoch z marginalizovanej komunity, ktorí sú oslobodení od povinnosti 

dochádzať do školy a dochádza za nimi do ich domáceho prostredia. Sociálna pracovníčka je 

pre neho zdrojom aktuálnych informácií o situácii v rodinách žiakov a o aktuálnych 

podmienkach a je prítomná počas vzdelávania. ,,Vždy, keď tam idem, telefonicky sa 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

182  /  255 

 

skontaktujeme a ona ma čaká na dohodnutom mieste. Potom ideme spolu hore do osady a tam 

spolupracujeme. Ona ma medzitým oboznámi so situáciou v rodine, či došlo k nejakým zmenám 

v zdravotnom stave a vo finančnej situácii.“ 

 

Ako uviedli niektorí informanti, môže dochádzať aj k situáciám, že sa stretne trojica a spolu 

konzultujú, riešia problém alebo hodnotia. K tomu však dochádza zriedkavejšie alebo ak 

nastáva nejaký problém u dieťaťa, ktorý treba riešiť. Ak je potrebné koordinovať a jednotne 

postupovať pri riešení určitých situácií žiaka: 

 Špeciálny pedagóg – asistent – rehabilitačný pracovník – ak dochádza k zmenám v 

zdravotnom stave dieťaťa alebo má za sebou rehabilitačný pobyt, prípadne operáciu, kde 

sa problém prediskutuje a vysvetlí a rehabilitačný pracovník dá ďalšie odporúčania (prípad 

ŠZŠ 1). 

 Špeciálny pedagóg – asistent – logopéd – skupinová logopedická intervencia, kedy je 

logopéd prítomný priamo v triede a koordinuje svoj postup tak so špeciálnym pedagógom, 

ako aj s asistentom (prípad ŠZŠ 4). 

 Špeciálny pedagóg – rehabilitačný pracovník – rodič – spoločné a jednotné postupovanie 

pri určitých situáciách ako napríklad sedenie dieťaťa (prípad ŠZŠ 1). 

 Špeciálny pedagóg – rehabilitačný pracovník – riaditeľ – pri hodnotení žiakov. 

Rehabilitačný pracovník ŠZŠ 1: ,,Občas majú (učitelia) hodnotenia s pani riaditeľkou a 

tam ma prizvú, ale žeby to malo nejakú pravidelnosť, to nie.“ (prípad ŠZŠ 1). 

 

Všetci zainteresovaní sa zhodli na tom, že tieto stretnutia nie sú pravidelné a dejú sa len, ak 

nastane situácia a treba riešiť problém žiaka. 

 

Prípad, kedy neprebieha žiadna intenzívnejšia výmena informácií ani ďalšia vzájomná 

spolupráca sú masáže pre žiakov ŠZŠ 2: Tu nedochádza ku spolupráci medzi osobou, ktorá 

masáže vykonáva a špeciálnym pedagógom a ani asistentom, hoci je na nich so žiakmi 

prítomný.  

Ako uvádza asistent ŠZŠ 2: ,,Nejaká komunikácia tam ani nie je... Oni odmasírujú a ideme.“ 

Špeciálny pedagóg dopĺňa: ,,Ona si každého zapísala v rámci diagnózy, čo môže absolvovať a 

odporúčania lekára, a potom je to dookola to isté.“ 

Okrem toho niektorí odborníci využívajú ostatných odborníkov aj za iným účelom, ako je 

napríklad výmena základných informácií pri preberaní žiaka. Obracajú sa na ostatných so 

žiadosťou o radu pri riešení svojich situácií. O radu sa obracajú najmä špeciálni pedagógovia a 

rehabilitačný pracovník. Logopédi, asistenti a liečebný pedagóg žiadajú rady u ostatným v 

malej miere alebo sa o tom vôbec nezmienili.  

Rehabilitačný pracovník ŠZŠ 1 uvádza: ,,Musím sa pýtať iných odborníkov napríklad na 

správanie, keďže nie som pedagóg, tak sa radím s kolegyňou, ako to dané dieťa zvládnuť.“ 

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 1: ,,Ak potrebujem vysvetliť určité informácie a usmerniť... Napríklad 

teraz sme mali jednu žiačku po operačnom zákroku. Dala som jej podklady k operačnému 

zákroku, ona si to preštudovala, vysvetlila a dala mi ďalšie inštrukcie.“  

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 2: ,,Ak vznikne nejaký problém v triede a potrebujem poradiť, tak 

komunikujem so psychologičkou alebo s centrom (CŠPP).“ Podobne prebieha aj spolupráca 

logopéda a psychológa.  
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Logopéd ŠZŠ 2: ..Spolupracujem podľa potreby, ak sa vyskytne nejaká situácia. Vychádzam 

najmä zo správ v spise a podľa toho si vypracujem svoj postup.“ V tomto prípade môžeme 

hovoriť o potrebe interdisciplinárnych poznatkov, keď jeden odborník na riešenie svojej 

situácie potrebuje poznatky z inej disciplíny, ktorými s ohľadom na svoju profesiu nemusí 

disponovať. 

 

Medzi niektorými odborníkmi dochádza aj k ďalšiemu prehlbovaniu spolupráce vo forme 

vysvetľovania situácií, spoločné hľadanie riešení, vzájomné usmerňovanie pre ďalšiu prácu, 

návštevy triedy, možnosť byť priamo účastný intervencie alebo terapie. Vysvetľovanie, 

usmerňovanie a dávanie inštrukcií pre ďalšiu prácu je prostriedkom transferu 

interdisciplinárnych poznatkov a posúva spoluprácu na vyššiu úroveň. K vzájomnému 

usmerňovaniu a inštruovaniu dochádza u väčšiny informantov, ale podotýkame, že vždy medzi 

dvojicou odborníkov. K tejto interakcii dochádza najmä medzi špeciálnymi pedagógmi a ich 

hlavnými spolupracovníkmi – rehabilitačným pracovníkom, logopédom a pedagógom 

vykonávajúcim podporné pedagogické a terapeutické činnosti. Pri týchto dvojiciach je 

usmerňovanie obojsmerné, neprichádza len z jednej strany. Usmernenia a inštrukcie sa týkajú 

najmä nadväznosti práce v oblasti rozvoja komunikácie, manipulácie so žiakmi, dopadu zmien 

v zdravotnom stave na vzdelávanie, postupy práce u žiakov s telesným postihnutím – prenášanie 

poznatkov z fyzioterapie do vzdelávacieho procesu, motorické hľadisko pri rozvoji 

komunikácie. Alebo ak jeden z odborníkov nájde vhodný a fungujúci spôsob práce so žiakom, 

posúva informáciu ďalej, aby druhému zjednodušil prácu.  

 

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 2: ,,Áno, dostávam inštrukcie, ako s nimi ďalej pracovať a ako ich 

rozvíjať, podľa toho, čo sa podarí logopedičke.“  

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 1: ,,Zvykne (rehabilitačný pracovník) chodiť aj k nám do triedy a 

vysvetliť nám, ako so žiakmi cvičiť, ako s nimi pracovať počas hodín zdravotnej telesnej 

výchovy... Poradila nám ako máme nosiť žiaka, ktorý je imobilný.“  

Asistent ŠZŠ 1: ,,Mali sme teraz žiaka po operácii kĺbov, aby mohol lepšie pohybovať dolnými 

končatinami, ale zhoršilo sa držanie hlavy. Museli sme konzultovať s fyzioterapeutkou, ktorá 

potvrdila, že operácia pomohla, ale dostavil sa takýto negatívny efekt. Potrebujeme teraz riešiť 

túto situáciu, pretože jeho problémy s držaním hlavy negatívne ovplyvňujú jeho vzdelávanie.“ 

Logopéd ŠZŠ 4: ,,Učiteľ mi niekedy povie, ak potrebuje u žiaka niečo viac precvičiť.“  

Logopéd ŠZŠ 2 skôr ďalšie  usmernenia odovzdáva špeciálnemu pedagógovi, ako by si ich sám 

žiadal: ,,Vysvetlím mu, ako ďalej cvičiť ten konkrétny cvik. Niekedy ma učiteľ aj sám vyhľadá. 

Učiteľka triedy, ktorú mám zverenú chce veľmi pomôcť svojim žiakom. Má žiaka, ktorý má 10 

rokov a nebol nikde zaškolený a nemá vybudované ani základy komunikácie. Tohto žiaka dosť 

často konzultuje a pýta sa, akým spôsobom vybudovať u neho komunikáciu cez posunky. Pýta 

sa na posunky, ako mu pomôcť...“  

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 3: ,,Zvykne mi povedať aj to, čo u žiaka fungovalo, na čo nereagoval a 

čo by som mohla tiež vyskúšať a ako môžem žiaka lepšie stimulovať.“ 

 

Možnosť byť prítomný pri činnosti iného odborníka má a využíva najmä špeciálny pedagóg, 

asistent a rehabilitačný pracovník. Sú to situácie, kedy môže jeden odborník vidieť svojich 

žiakov v iných situáciách a tiež pozorovať prácu iného odborníka a získať cenné informácie. 
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Ako uvádza špeciálny pedagóg ŠZŠ 3: ,,Niekedy som sama prítomná pri terapii a sledujem. Nie 

je s tým problém. Je to dobré aj pre ďalšiu spoluprácu a komunikáciu. A ja sa zas dozviem 

niečo nové od nej.“  

Špeciálny pedagóg ŠZŠ 1: ,,Okrem toho sa (rehabilitačný pracovník) snaží prísť do triedy, keď 

má voľno a ak treba v niektorých veciach nás usmerní, prípadne vysvetlí.“  

Logopéd ŠZŠ 4: ,,Ak mám skupinovú logopédiu, chodím priamo do triedy, kde je prítomný 

učiteľ a je tam aj asistent.“  

 

Spolupráca a komunikácia odborníkov umožňuje aj spoločný postup pri podpore žiaka, ale 

samozrejme každý potom pracuje spôsobom a prostriedkami, ktoré sú mu dostupné. Takto 

spolupracuje rehabilitačný pracovník a liečebný pedagóg.  

Ako uvádza liečebný pedagóg ŠZŠ 1: ,,Spolupracujeme tak, že napríklad ak má fyzioterapeutka 

dieťa, snaží sa podporovať sedenie. A to, čo ona robí prostredníctvom fyzioterapie, tak ja sa 

snažím zakomponovať rovnaké prvky, len s tým rozdielom, že to robím prostredníctvom 

Snoezelenu.“ 

 

Výsledok tímovej spolupráce by sa mohol prejaviť v IVP žiaka. Špeciálni pedagógovia 

pripravujú IVP väčšinou sami. Nie je zvykom ani bežnou praxou, že by boli tvorené v 

kooperácii s inými odborníkmi a že by boli využívané ich rady. Špeciálni pedagógovia túto 

možnosť nevyužívajú.  

Vysvetľuje špeciálny pedagóg ŠZŠ 2: ,,Nie, na tvorbe sa podieľam len ja... V podstate je to na 

učiteľovi, aby si ho vypracoval. Má všetky informácie, má správy z vyšetrení, má školskú 

dokumentáciu žiaka.“  

Malý podiel na tvorbe IVP priznáva logopéd ŠZŠ 4: ,,Áno, ak je nejaký sporný bod, tak vtedy 

áno. Robíme si plány na RKS. Niečo mám ja, niečo si tam dá učiteľ. Spolu niekedy konzultujeme, 

ale to iba v prípade nevyhnutnosti. Nie je to niečo pravidelné a u každého žiaka.“  

 

Osobitným faktorom tímovej spolupráce je kooperácia s lekármi. U týchto žiakov je ich vážny 

zdravotný stav a dispenzarizácia u viacerých lekárov súčasne predurčujúcim  dôvodom k takejto 

forme spolupráce. Takmer nikto z informantov sa však nezmienil o tom, že by s niektorým z 

lekárov komunikoval a spolupracoval priamo. Vždy sú informácie od lekárov sprostredkované 

cez rodičov žiakov alebo k ďalším odborníkom sa dostanú prostredníctvom špeciálneho 

pedagóga a rôznych písomných správ, ktoré taktiež prináša rodič.  

Jediný, kto sa zmienil o možnosti priamej spolupráce s lekárom je logopéd ŠZŠ 2, ktorý 

príležitostne, v prípade potreby spolupracuje s foniatrom. Zástupcovia vedenia škôl sa však 

vyjadrili, že ich škola ako taká má možnosť konzultovať a spolupracovať s lekármi, a týka sa 

to aj žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím. Možnosť konzultácie je najmä s pediatrom, 

neurológom a psychiatrom, foniatrom.  

 

Riaditeľ ŠZŠ 3: ,,Škola spolupracuje s pediatrami našich žiakov... Ak pani učiteľka potrebuje 

niečo konzultovať, tak ona môže komunikovať s pediatrom ohľadom svojich žiakov. Ak je dieťa 

v starostlivosti psychiatra, aj tu sa vyžaduje spolupráca. Konzultovali sme už so psychiatrom 

aj určité postupy, čo sa týka výchovy a vzdelávania.“  
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Podobne situáciu a možnosti popísali aj riaditelia ŠZŠ 2 a ŠZŠ 1. Na ŠZŠ 1 je však možnosť 

priamej spolupráce pedopsychiatra so zamestnancami školy. Ten školu navštevuje, ak je to 

potrebné a je prístupný aj na konzultácie.  

Riaditeľ ŠZŠ 3: ,,Príde, ak to dieťa potrebuje alebo sa zhorší jeho psychický stav. Je to 

individuálne. Vysvetlí, ako dieťa reaguje a tiež, čo sa očakáva na základe liekov, ktoré dieťa 

berie... Všetko si vysvetlí a vydiskutuje s pedagógom.“ 

 

Ak by sme hodnotili tímovú spoluprácu, mohli by sme sa na to pozrieť očami vedenia školy. 

Všetci traja riaditelia spoluprácu svojich zamestnancov hodnotia pozitívne ako dobrú, na úrovni 

a hodnotia ju najmä ako niečo potrebné a nevyhnutné pre jednotné pôsobenie na žiakov a na 

efektívny vzdelávací proces.  

Riaditeľ ŠZŠ 1: ,,Ja som veľmi spokojná... Je to na pomerne vysokej úrovni. Zohratosť a 

prepojenosť je viditeľná nielen v školskom edukačnom procese, ale aj na takých bežných 

školských aktivitách. Ak aj chýba niektorý učiteľ v C variante, vždy sa nájde niekto, kto tie deti 

veľmi dobre pozná a presne vie, ako s nimi pracovať a vie usmerniť.“  

Riaditeľ ŠZŠ 2: ,,Spolupráca je nevyhnutná pretože, ak chce odborník, či už v rovine 

pedagogickej alebo odbornej, vykonávať intervencie, musí nielen poznať dieťa, ale aj 

kooperovať so širším pedagogickým a odborným prostredím. V týchto prípadoch sa ani inak 

nedá postupovať.“  

Riaditeľ ŠZŠ 3: ,,Myslím, že tá spolupráca je dobrá. Je v našom záujme, aby sme čo najlepšou 

formou vzdelávali týchto žiakov, či už tu v škole alebo v domove sociálnych služieb.“ 

 

ZÁVER  

Z výskumu vyplynulo, že jednotliví odborníci síce pracujú nezávisle, ale dochádza medzi nimi 

k vzájomnej interakcii, komunikácii a vzájomnému zdieľaniu informácií. Na druhej strane 

absentujú tímové stretnutia. Môžeme konštatovať, že nedokážeme jednoznačne určiť, aké tímy 

z hľadiska spolupráce na školách pôsobia.  Na jedenej škole nie je splnená ani požiadavka 

multiodborového tímu. Ostatné dva tímy sa v niektorých charakteristikách blížia 

multidisciplinárneho tímu a v iných charakteristikách sa zas blížia k interdisciplinárnemu tímu. 

Môžeme povedať, že v jednej oblasti môžeme vidieť prvky transdisciplinárneho prístupu a to 

vo vnímaní postavenia rodiča aj keď na základe jednostranných informácií od informantov.    

 

K najintenzívnejšej komunikácii dochádza medzi špeciálnymi pedagógmi a ich asistentmi, 

ktorá prebieha na dennej báze. Je to logickým vyústením a samozrejmosťou potrebnou pre ich 

efektívne fungovanie v triede. Menej častá, ale pravidelná spolupráca prebieha medzi 

špeciálnymi pedagógmi a logopédom alebo rehabilitačným pracovníkom. Tá sa deje 

pravidelne. V ešte menšej miere dochádza ku komunikácii medzi liečebným pedagógom a 

ostatnými odborníkmi, medzi logopédom a psychológom, a medzi špeciálnym pedagógom a 

psychológom – tá sa neuskutočňuje v pravidelných intervaloch, ale sa vzájomne vyhľadajú, 

pokiaľ treba poskytnúť informácie, získať informácie alebo sa poradiť. 

 

K stretnutiam, kde by sa zišli všetci členovia tímu nedochádza. Preferovaná je komunikácia a 

spolupráca dvojíc, prípadne trojíc. Najčastejšie dochádza k spolupráci vo dvojici, kedy sa 

stretajú dvaja členovia tímu. K tomu najčastejšie dochádza pri preberaní a odovzdávaní žiaka. 
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Už vtedy dochádza k výmene informácií a zisťovaniu stavu žiaka alebo k výmene informácií o 

priebehu a úspešnosti intervencie, terapie, rehabilitácie. Túto formu spolupráce považujeme za 

významnú najmä kvôli samotnému žiakovi a potrebe prispôsobiť prácu s ním jeho aktuálnemu 

stavu alebo prípadným zmenám, ktoré u neho nastali. Bez týchto informácií by podpora 

ďalšieho odborníka nemusela byť tak adresná alebo úspešná. 

 

Okrem výmeny základných informácií o stave dieťaťa dochádza aj k ďalšej komunikácii a 

spolupráci. Jednotliví odborníci sa v prípade potreby vzájomne vyhľadajú a stretnú, pokiaľ 

potrebujú poradiť alebo posunúť si ďalšie informácie. Dochádza aj k vzájomnej pomoci a 

usmerňovaniu, najmä v situáciách, kde si jeden odborník pri riešení situácie nevystačí s 

poznatkami, ktorými disponuje a potrebuje prekročiť hranice svojej disciplíny a uplatniť 

poznatky a pohľad inej disciplíny. Niektorí odborníci majú možnosť požiadať druhého o 

prítomnosť v triede za účelom pozorovania a prípadného usmernenia alebo byť prítomní priamo 

na intervencii alebo terapii, čo tiež posilňuje zdieľanie a najmä transfer poznatkov. Vzájomné 

usmernenie a prenášanie poznatkov a snaha o ich uplatnenie v rámci edukácie alebo 

rehabilitácie je ďalším pozitívom v tímovej spolupráci. 

Školy majú možnosť využiť aj spoluprácu s lekárom, čo sa ale deje v malej miere. Len jedna 

zo škôl priamo spolupracuje s pedopsychiatrom. U ostatných je možnosť nepriamej spolupráce 

alebo získania sprostredkovaných informácií od rodičov žiakov. Zistili sme tiež, že v jednom 

prípade dochádza aj k spolupráci so sociálnym pracovníkom pri vzdelávaní žiakov z 

marginalizovanej komunity, čo je pozitívne zistenie. 

 

Z výskumného šetrenia tiež vyplynulo osobitné postavenie špeciálneho pedagóga v tíme, ktorý 

potrebuje komunikovať so všetkými ostatnými členmi tímu vo vyššej miere a má najviac 

informácií o žiakovi, priebehu a výsledkoch edukácie. Môžeme mu pripísať úlohu koordinátora. 
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TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

V KONTEXTE KOGNITIVISTICKEJ EDUKAČNEJ KONCEPCIE 
 

TECHNICAL EDUCATION IN KINDERGARTENS IN THE CONTEXT OF THE 

COGNITIVISTIC EDUCATION CONCEPT 

 

Zlatica Huľová37 

Dominika Molnárová38 

 
ABSTRAKT 
Teoretický príspevok je venovaný kognitivistickej edukačnej koncepcii a technickému vzdelávaniu 

v materských školách. Ponúka opis psychologických východísk kognitivistickej edukačnej koncepcie 

a jej prvkov. Autorky uvádzajú prepojenie koncepcie s technickým vzdelávaním. Opisuje technické 
vzdelávanie a jeho význam v edukačnej praxi v materských školách. Zameriava sa hlavne na pozitívne 

dopady pri rozvíjaní všetkých oblastí osobnosti detí.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Kognitivistická edukačná koncepcia. Technické vzdelávanie. Materská škola. 

 

 

ABSTRACT 

The theoretical article is devoted to cognitivistic educational conception and technical education in 

kindergartens. It offers a description of the psychological basis of the cognitivist educational concept 
and its elements. The authors presents a link between concept and technical education. It describes 

technical education and its importance in educational practice in the kindergartens. Mainly, it focuses 

on the positive impacts in developing all aspects of child personality. 
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Cognitivist educational concept. Technical education. Kindergarten. 
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Život a uplatnenie sa v dnešnom informačnom a technickom svete nie sú ľahké. Naše životy sú 

rýchle a spoločnosť na nás kladie množstvo zložitých požiadaviek. Požiadavky na vzdelanosť 

stúpajú. Huľová a Šukolová (2017) uvádzajú, že mnoho krajín vyvíja snahu zosúladiť systém 

vzdelávania s trhom práce a potrebami spoločnosti. Zosúladením vzdelávacieho systému so 

spoločenskými požiadavkami sa zvýši okrem iného aj kvalita ľudských zdrojov. Jednou 

z požiadaviek spoločnosti, na ktorú vzdelávací systém reaguje je potreba technickej 

gramotnosti. Technické vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania. Technika okolo 

nás napreduje každým dňom a v živote dnešného človeka má nezastupiteľné miesto. Na život 

v technickom a informačnom svete sa pripravujeme už od útleho veku (Bajtoš – Pavelka, 1999). 

V predškolskom období života dieťaťa sa vytvárajú základy pre jeho ďalší úspešný život. Práve 

z tohto dôvodu hrá materská škola v našich životoch významnú rolu. Materská škola pomáha 

dieťaťu porozumieť svetu, učí ho v ňom žiť a prispôsobovať sa i technickému pokroku 

spoločnosti. Zaraďovanie prvkov kognitivistickej edukačnej koncepcie, s ktorou ide ruka 

v ruke technické vzdelávanie, do materských škôl môže túto prípravu dieťaťa na život výrazne 

uľahčiť.  

 

KOGNITIVISTICKÁ EDUKAČNÁ TEÓRIA V PRAXI MATERSKÝCH ŠKÔL 

Zavádzanie prvkov kognitivisitickej koncepcie výchovy a vzdelávania do materských škôl je 

v súčasnosti diskutovanou témou. Aby sa človek v spoločnosti efektívne uplatnil je potrebné 

podporovať jeho rozvoj už od detstva. Z poznatkov vývinovej psychológie vieme, že 

najdramatickejšie zmeny sa dejú v predškolskom období života, pričom je dôležitý celostný 

a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Takýto rozvoj podporuje okrem iných aj 

kognitivistická edukačná koncepcia, ktorá využíva prvky vyžadujúce zložitejšie kognitívne 

procesy, ako je analýza alebo syntéza a rozvíja logické myslenie dieťaťa (Bertrand, 1998). 

Koncepcia sa nesústredí len na samotný rozvoj kognitívnych procesov. Rešpektuje aj sociálne 

prostredie dieťaťa a jeho aktuálny stupeň rozvoja (Porubský, 2007). 

V kognitivistickej edukačnej teórii výchovy a vzdelávania sa spájajú prvky dvoch 

konštruktivistických smerov: kognitívny konštruktivizmus a sociálny konštruktivizmus 

(Molnárová, 2019). 

 

Kognitívny konštruktivizmus vychádza z práce J. Piageta, ktorý vytvoril teóriu kognitívneho 

vývinu dieťaťa. Piaget sa domnieval, že úroveň, v ktorej sa dieťa momentálne nachádza je 

založená na predchádzajúcej úrovni. Do ďalšej úrovne dieťa prechádza na základe svojej 

činnosti. Prostredníctvom nej si vytvára subjektívne predstavy o fungovaní sveta okolo neho. 

Ďalšou činnosťou dieťa naberá skúsenosti a jeho prekoncepty sa potvrdzujú, rekonštruujú a do 

komplexu poznatkov sa začleňujú asimiláciou alebo akomodáciou (Čáp – Mareš, 2007). 

Porubský (2007) uvádza, že sled štádií, ktoré Piaget vo svojej teórii charakterizuje, je daný 

zrením. Tieto štádiá sa na ich prechodoch prelínajú. Prvé tri štádiá Piagetovej teórie uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke. Ďalšie štádium neuvádzame, pretože predškolská pedagogika je 

zameraná na deti do 6 rokov. 
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TABUĽKA Č. 1 

Štádiá kognitívneho vývinu dieťaťa podľa J. Piageta do 6 rokov 

ŠTÁDIUM 
ROK 

ŽIVOTA 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

Senzomotorické 

0 – 12. 

mesiac 

-  motorická aktivita, vnímanie a experimentovanie; 

-  začiatky odlišovania seba samého od iných objektov; 

- začiatok zámerného konania; 

12. mesiac - uvedomovanie stálosti objektov; 

Predoperačné 

 

18. mesiac 

- dieťa je stále egocentrické; 

- dieťa sa učí používať jazyk na označovanie predmetov; 

- jednoduchšie myšlienkové operácie; 

- triedenie predmetov na základe jednej charakteristiky; 

- sústredenie len na jeden objekt; 

7. rok - chápanie stálosti objemu predmetov (napr. plastelína); 

Konkrétne 
6. rok - logické myslenie, práca s abstraktnými pojmami za 

podmienky, že ich vníma zmyslami. 

Zdroj: Atkinson, 2003, s. 77 – 80; Čáp – Mareš, 2007, s. 393, Molnárová, 2019, s. 30 

 

Tento prúd vzdelávacieho kognitivizmu sleduje učiace sa dieťa a mechanizmy jeho učenia vo 

všetkých štádiách kognitívneho vývinu (Turek, 2010). Učiace sa dieťa si svoje poznanie 

konštruuje na základe interakcie s okolitým svetom. To, ako dieťa so svetom manipuluje je 

určené aktuálnou úrovňou kognitívneho vývinu a jeho prekonceptami. Učením sa si dieťa svoje 

prekoncepty potvrdzuje alebo ich na základe ďalšieho činnostného poznávania rekonštruuje. 

Dôležité je učenie sa s porozumením (Vyskočilová – Dvořák, In: Kalhust – Obst a kol., 2002). 

Zmysluplnosť učenia spočíva v konštruovaní nových poznatkov na poznatkoch, ktoré dieťa už 

má.  

 

Významným predstaviteľom sociálneho konštruktivizmu  je L. S. Vygotskij. Tento autor je 

známy hlavne vďaka svojej teórii vývinu dieťaťa.  

Rozlišoval zónu aktuálneho a zónu najbližšieho rozvoja. Zóna aktuálneho rozvoja predstavuje 

činnosti, ktoré dieťa zvláda bez pomoci dospelého. V niektorých obdobiach života je dieťa 

citlivejšie a schopné pohotovejších reakcií na rôzne podnety. Tieto obdobia sú podľa 

Vygotského zóny najbližšieho rozvoja. Predstavujú činnosti, ktoré dieťa dokáže vykonať iba 

za pomoci dospelého (Čáp – Mareš, 2007). Úlohou učiteľa v materskej škole je rozoznať zóny 

najbližšieho rozvoja a inštrukciami, efektívnou, dieťaťu primeranou, komunikáciou 

a facilitáciou podporovať jeho rozvoj a zabezpečiť zmysluplné učenie sa dieťaťa (Veselský, 

2005). 
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OBRÁZOK Č. 1 

Teória vývinu dieťaťa podľa L. S. Vygotského 

 
Zdroj: vlastné spracovanie  

L. S. Vygotskij vo svojej teórii zdôrazňuje sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa. Pripisuje mu 

významný vplyv na jeho kognitívny vývin. Súčasťou sociálneho prostredia dieťaťa je aj reč, 

ktorú používajú dospelí v jeho okolí. Dospelí dávajú prostredníctvom komunikácie medzi 

sebou alebo s dieťaťom určité významy predmetom a javom. Tieto významy dieťa od svojich 

rodičov, starých rodičov a učiteľov preberá a reč sa stáva jeho psychickou funkciou – vnútornou 

rečou (Čáp – Mareš, 2007). Reč je aj formou interakcie dieťaťa so svetom. Veselský (2005) 

chápe reč ako formu spolupráce medzi dieťaťom a dospelým alebo deťmi navzájom. Materská 

škola ponúka ideálny priestor pre socializáciu dieťaťa. Dieťa má možnosť komunikovať so 

svojimi rovesníkmi ale i učiteľom. Pedagógovia v materských školách by mali preto často 

zaraďovať diskusie a dialógy s deťmi. Sociálne prostredie a kultúra spoločnosti, v ktorej dieťa 

vyrastá, určuje akým spôsobom a ako rýchlo sa bude dieťa rozvíjať a napredovať. Určuje aj 

obsahy, ktoré sú dieťaťu ponúkané (Turek, 2010). 

 

DOPADY KOGNITIVISTICKEJ EDUKAČNEJ KONCEPCIE NA PRAX V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

Názory spomínaných dvoch, ale aj iných psychológov, sa odrážajú vo výchove a vzdelávaní 

v materských školách. Spomenieme niektoré z nich.  

 Kladie sa veľký dôraz na prekoncepty dieťaťa. Prekoncept je vnímaný ako spojivo medzi 

aktuálnymi vedomosťami dieťaťa a vedomosťami, ktoré sú mu ponúkané v materskej 

škole. 

 Na základe individuálnych prekonceptov každého dieťaťa sa individualizuje proces 

výchovy a vzdelávania.  

 Rešpektuje sa kultúrne a sociálne zázemie dieťaťa.  

 Kladie sa veľký dôraz na učenie sa s porozumením a zmysluplné učenie.  
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 Je potrebné, aby učenie sa dieťaťa bolo činnostné a skúsenostné.  

 Proces výchovy a vzdelávania v materskej škole by mal byť autentický. Mal by byť 

spojený s bežným životom.  

 Chyba, ktorú dieťa spraví, je chápaná ako prostriedok učenia sa.  

 Dieťa svoje ďalšie poznanie nadobúda prostredníctvom interakcie so svetom. Interakciu 

môžeme chápať ako komunikáciu a manipulovanie s predmetmi vo svete.  

 Aktivity, ktoré sú dieťaťu ponúkané by mali nabádať dieťa k činnosti a aktivizovať jeho 

schopnosti.  

 Aktivity vyžadujú zapojenie vyšších kognitívnych procesov.  

 Učiteľ vystupuje v edukačnom procese ako facilitátor a pomocník dieťaťa.  

 Učiteľ deti nabáda k diskusiám a vedie s nimi dialóg.  

 Učiteľ zaraďuje také aktivity, ktoré sú založené na kooperácii a tímovej spolupráci.   

 Učiteľ vytvára také učebné situácie, ktoré vyvolávajú v dieťati kognitívny konflikt a vedú 

ku konceptuálnej zmene.  

 Dieťa má možnosť manipulovať s predmetmi.  

 Dieťa má možnosť skúmať, bádať a experimentovať.  

 Dieťa má možnosť konštruovať si svoje vlastné poznanie na základe činnosti.  

 Kladie sa dôraz na rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa: kognitívnu, socio-

emocionálnu i psycho-motorickú. 

 Rozvíjajú sa kognitívne schopnosti dieťaťa: logické a divergentné myslenie, schopnosť 

analýzy, syntézy a schopnosť hodnotiť. 

 Rozvíja sa pamäť, kreativita a schopnosť tvoriť nové produkty.  

 Prekonávaním prekážok sa rozvíja sebavedomie dieťaťa a dieťa zažíva radosť.  

 Uplatňujú sa metódy: konceptuálne mapovanie, riešenie problémových úloh, projektové 

vyučovanie, bádateľské aktivity, experiment, pokus a i. (Molnárová, 2019). 

 

Ku koncepcii edukačného kognitivizmu má veľmi blízko koncepcia technického vzdelávania, 

ktorá v mnohých ohľadoch vychádza a rešpektuje myšlienky psychologického konštruktivizmu 

a jeho prúdov. 

 

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V PRAXI MATERSKÝCH ŠKÔL 

Technika sprevádza človeka už od samotných počiatkov ľudstva. Je paradoxné, že tento pojem 

nie je ani v dnešnej dobe ustálený. Council of Independent Colleges na základe svojho výskumu 

definuje techniku ako „sociálny proces, ktorý využíva vedecký a empirický potenciál 

vytvorených nástrojov, strojov, prístrojov, poznatkov, postupov, zdrojov a systémov 

k ovplyvňovaniu nášho života i prostredia v ktorom žijeme.“ (Kožuchová – Pomšár – Kožuch, 

1997, s. 6). Technika nás sprevádza celým naším životom vo všetkých jeho oblastiach. Pomáha 

riešiť naše problémy a uľahčuje nám život. Umožňuje nám osobnostne rásť a angažovať sa do 

širšej spoločnosti tvorením nových produktov. Človek potrebuje technické vedomosti aj pre to, 

aby efektívne plnil svoju spoločenskú funkciu a viedol plnohodnotný život. Technika nemá 

vplyv len na život človeka ako takého. Má vplyv na celú spoločnosť, preto na ňu treba nahliadať 

aj zo sociálneho a morálneho aspektu. Vplýva na hospodárstvo krajín a životné prostredie. 
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Z týchto dôvodov je technické vzdelávanie a rozvoj technickej gramotnosti súčasťou 

celoživotného vzdelávania a preto by sme sa technike mali priúčať už od útleho veku 

(Kožuchová – Pomšár – Kožuch, 1997).  

 

V procese celoživotného vzdelávania nemôžeme materskej škole odoprieť jej význam ani čo sa 

týka technického vzdelávania. Materská škola učí dieťa nielen samotnej technike, ale aj o jej 

sociálnom či etickom rozmere. Nemali by byť opomínané ani jej negatívne vplyvy na 

spoločnosť a životné prostredie. V materskej škole môžeme o technickom vzdelávaní hovoriť 

najmä v kontexte utvárania základov technickej gramotnosti. Deti sa oboznamujú so 

základnými princípmi a podstatou techniky. Nadobúdajú a ďalej si rozvíjajú technické 

zručnosti, učia sa tvorivo využívať prírodné materiály, pracovať s náradím a nástrojmi. Tiež sa 

učia riešiť rôznorodé technické problémy, zoznamujú sa s profesiami technického charakteru 

a učia sa hodnotiť techniku z etického a sociálneho hľadiska (Bajtoš – Pavelka, 1999).  

 

Cieľom technickej výchovy v materskej škole je: 

 rozvoj základných zručností; 

 rozvoj schopností využívať nástroje bežného života; 

 rozvoj elementárneho technického myslenia; 

 rozvoj schopnosti využívať teoretické poznanie v praktickom živote; 

 nadobúdanie poznatkov o materiáloch, ich vlastnostiach a možnosti spracovania; 

 vytvoriť základy technickej gramotnosti; (ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, 2016); 

 motivácia detí k činnosti a rozvoj kladného vzťahu k práci; 

 podpora zvedavosti a bádania (Kožuchová, 2003); 

 poskytnúť základy práce s IKT. 

 

Prostredníctvom technickej výchovy v materskej škole podporujeme:  

 rozvoj grafomotoriky; 

 rozvoj sebaobslužných činností, činností spojených s bežným životom a domácnosťou; 

 rozvoj elementárneho technického myslenia; 

 rozvoj vnímavosti a schopnosti pozorovať; 

 schopnosť tvoriť vlastné postupy (ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, 2016); 

 vzťah k sebe samému a vlastnému zdraviu; 

 vzťah k prírode, vzťah k životnému prostrediu a základy ekológie; 

 zvedavosť, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť a pracovitosť; 

 estetické cítenie, kreativitu a fantáziu; 

 kladný vzťah k svojej kultúre; 

 rozvoj poznávacích procesov, vyšších kognitívnych operácií, konštrukčného 

a divergentného myslenia; 

 schopnosť kooperácie a tímovej práce (Kozík, 2013).   

TECHNICKÉ VZDELÁVANIE VYCHÁDZAJÚCE Z MYŠLIENOK KONŠTRUKTIVIZMU 

Technické vzdelávanie je založené na konštruktivistických myšlienkach a v mnohom je 

podobné kognitivistickej edukačnej teórii. V kognitivistickej teórii je dieťa aktívne a činné. Na 
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základe svojej činnosti si konštruuje svoje vlastné, individuálne poznanie. Nové poznatky sa 

včleňujú do už osvojených vedomostí, ktoré tvoria schémy a komplex kognitívnych štruktúr. 

Toto poznanie je podmienené nielen jeho kultúrnym a sociálnym prostredím, ale aj jeho 

doterajšími skúsenosťami, prekonceptami a aktuálnou úrovňou rozvoja.  

 

Technické vzdelávanie sa nesie v duchu konštruktivizmu. Ďuriš a kol. (2007) poukazujú na 

to, že technické vzdelávanie je tak isto založené na činnostnom princípe. Dieťa si na základe 

svojej vlastnej činnosti a manipulácii s predmetmi vytvára svoje poznanie. Technické 

vzdelávanie vedie k rozvoju poznávacích schopností, napomáha rozvíjať myslenie dieťaťa, 

kreativitu a nabáda dieťa k tvoreniu vlastných produktov. V technických činnostiach dieťa 

nachádza radosť. Dieťa je prirodzene aktívne a pri prekonaní prekážky a zvládnutí úlohy sa 

podporuje jeho sebavedomie a pocit kompetentnosti. Ak dieťa urobí chybu, nie je to prekážkou. 

Na základe vlastnej chyby môže skúmať príčinu chyby a má možnosť chybu za pomoci učiteľa 

napraviť. Týmto procesom sa dieťa ďalej učí. Každé dieťa si zo svojej činnosti odnáša iné 

poznanie, pretože aj do procesu technického tvorenia každé dieťa prichádza iné, s inými 

prekonceptami a doterajšími skúsenosťami. Preto sa rešpektuje vlastné tempo dieťaťa a dieťa 

má možnosť si svoju činnosť do istej miery regulovať samo. Učiteľ vystupuje v role 

facilitátora a mal by vytvárať autentické situácie vychádzajúce z bežného života, v ktorých 

majú deti možnosť bádať, manipulovať s predmetmi a experimentovať s nimi (Ďuriš a kol. 

2007). 

 

V technickom vzdelávaní učiteľ využíva najmä stratégiu projektového vyučovania, 

problémového vyučovania a kooperatívneho vyučovania (Huľová, 2017). Učiteľ 

predprimárneho vzdelávania by mal zaraďovať hlavne bádateľské aktivity, v ktorých má dieťa 

možnosť pozorovať, objavovať a manipulovať s predmetmi (Honzíková - Sojková, 2014). 

Kožuchová (1998) medzi metódy využívané v technickom vzdelávaní zaraďuje aj 

brainstorming, mentálne mapovanie a didaktickú hru (Kožuchová, In: Kožuchová – Habšudová 

– Kuzma – Brnka, 1998). 

 

Spoločnosť si uvedomuje potrebu technického vzdelávania už od predškolského veku dieťaťa. 

Preto je Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

(2016) zaradená vzdelávacia oblasť Človek a svet práce. Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti 

je „utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností 

pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom sa dôraz kladie na rozvíjanie tých, 

ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre dieťa dôležité...“ (ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, 

2016, s. 16). Prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti sa rozvíja základné technické myslenie 

dieťaťa. Vytvára sa základ pre ďalší rozvoj technickej gramotnosti, s ktorou súvisí aj úvod do 

sveta práce, pracovnej činnosti a pracovnej etiky. Dieťa si osvojuje vedomosti o materiáloch, 

ich vlastnostiach a ich možnosti spracovania. Rozvíja sa konštrukčné myslenie dieťaťa, učí sa 

pracovať podľa inštrukcií a rôznych návodov. Učí sa základným užívateľským zručnostiam ale 

aj zručnostiam dennej potreby a práci s IKT. Má možnosť manipulovať s pracovným náradím, 

osvojuje si niektoré technológie výroby. Má možnosť nahliadnuť do sveta remesiel a profesií 

(ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, 2016). 
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Pre účely zlepšenia technického vzdelávania v materských školách vznikol v Českej republike 

projekt Technická škôlka. Cieľom projektu je u detí predškolského veku rozvíjať technické 

myslenie, tvorivosť, manuálne i komunikačné schopnosti. Na Slovensku sa tento projekt začal 

realizovať v roku 201739. Okrem zaraďovania projektu Technická škôlka v bežných 

materských školách začali vznikať Technické materské školy. V súčasnosti takéto materské 

školy fungujú v Poprade, Prievidzi, Lučenci, Trnave a Malackách. Víziou projektu je zriadenie 

materských škôl s technickým zameraním vo všetkých regiónoch Slovenska. 

 

ZÁVER 

Na to, aby sa človek dokázal efektívne uplatniť v dnešnej spoločnosti nepotrebuje iba základné 

všeobecné poznatky. Dnešná spoločnosť vyžaduje, aby ľudia boli kreatívni, pracovití a aby sa 

celoživotne vzdelávali. Informačno-technická spoločnosť vyžaduje technickú gramotnosť 

všetkých z nás. Bez technických vedomostí, zručností a schopnosti práce s IKT sa človek dnes 

len ťažko uplatní.  

 

Základy úspešného života sa kladú už v predškolskom veku. Preto je potrebné, aby materská 

škola sprostredkovala deťom také vedomosti a naučila ich takým zručnostiam, na ktorých budú 

môcť v ďalšom vzdelávaní stavať a nabaľovať si svoje ďalšie vedomosti. Jednou z oblastí, 

ktorej sa v materskej škole dieťa rozvíja je aj technické vzdelávanie, ktoré vychádza 

z poznatkov psychologického konštruktivizmu. Ak dieťa nadobudne dobré základy technicke j 

gramotnosti už v materskej škole, uľahčí sa tým aj jeho ďalšie vzdelávanie nielen v technicky 

zameraných predmetoch. Prostredníctvom zavádzania technického vzdelávania do materských 

škôl môžeme dieťaťu uľahčiť osvojovanie si matematických alebo prírodovedných vedomostí. 

Rozvíja sa jeho sebavedomie a schopnosť spolupráce, schopnosť premýšľania i jeho motorické 

zručnosti. Ak sa začne už v útlom veku budovať vzťah k technike a pozitívny postoj k práci, 

spoločnosť budú tvoriť kreatívni, spoľahliví, zruční a pracovití jedinci, ktorí si budú vedomí 

pozitív i negatív techniky, s ktorou pracujú a využívajú v bežnom živote.  
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DOMÁCE VZDELÁVANIE AKO JEDNA Z MOŽNOSTÍ 

VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
 

HOME EDUCATION - ONE OF THE EDUCATIONAL POSSIBILITIES OF PUPILS WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS 
 

Martina Magová40,  

Elena Krkošková 41, 
  

 
ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá domácim vzdelávaním, ktoré je jednou z možností vzdelávania žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Teoretická časť sa venuje vymedzeniu pojmu domáce 

vzdelávanie. Empirická časť pozostáva z čiastkových výsledkov kvalitatívneho výskumu, ktorý bol 

zameraný na dôvody domáceho vzdelávania, ďalej na prínos a úskalia domáceho vzdelávania a  na 
návrhy smerom k zlepšeniu domáceho vzdelávania. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Domáce vzdelávanie. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Úskalia domáceho 
vzdelávania. 

 

 

ABSTRACT 

The paper deals with home education which is one of the educational possibilities of pupils with special 

educational needs. The theoretical part deals with the definition of home education. The empirical part 
consists of the partial results of qualitative research focused on the reasons for home education, on the 

benefits and difficulties of domestic education, as well as on proposals to improve domestic education. 

 

KEY WORDS  
Home education. Pupils with special educational needs. Hindrances of home education. 
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Domáce vzdelávanie je v súčasnosti jednou z foriem vzdelávania, ktoré sa uplatňuje v rôznych 

krajinách sveta. Poznáme ho aj pod anglickým názvom homeschooling. Vnímanie konceptu 

domáceho vzdelávania závisí od mnohých faktorov, ktoré ho vo veľkej miere ovplyvňujú. K 

daným faktorom patrí aj úroveň inteligencie žiaka, ktorá určuje náročnosť a štruktúru 

materiálov smerom k domácemu vzdelávaniu. Od toho sa odvíja aj rýchlosť, ktorou je učivo 

podávané a výsledky žiaka, ktoré očakávajú rodičia (Clements, 2004). Podľa Linsenbach 

(2015) hlavným aspektom domáceho vzdelávania je pochopiť, že domáce vzdelávanie nie je 

ani tak štýl vzdelávania ale spôsob života. „Domáce vzdelávanie je takou formou vzdelávania, 

pri ktorej dieťa nedochádza denne do školy, ale je vzdelávané doma svojimi rodičmi. Podstatné 

pre domáce vzdelávanie je to, že rodičia plne prijímajú osobnú zodpovednosť za vývin 

a vzdelanie dieťaťa, ktoré prebieha mimo prostredia školy“ (Nitschová, 2001, s. 8). Podľa 

autorky Lisenbach (2015) domáce vzdelávanie otvára priestor pre využívanie väčšej kreativity 

a praktických aktivít (aktivít spojených s reálnym životom). To vedie k možnosti vytvárať 

vzdelávanie zábavnejšou a zaujímavejšou formou. Deti majú možnosť vzdelávať sa v bezpečí 

a komforte ich vlastného domova. Medzi najčastejšie dôvody výberu domáceho vzdelávania 

z pohľadu rodičov patria: túžba prispôsobiť alebo individualizovať výchovu a vzdelávanie detí, 

dosiahnuť vyššie akademické vzdelanie,  využívať iné pedagogické prístupy než tie, ktoré sú 

typické v inštitucionálnych školách (Cooper, Spielhangen, Ricci, 2016). 

 

DOMÁCE VZDELÁVANIE 

Názory na domáce vzdelávanie sa u autorov rozchádzajú. Clements (2004) uvádza, že domáce 

vzdelávanie spočíva v schopnosti prispôsobiť úroveň práce zvláštnostiam žiaka, a to je podľa 

neho jednou z hlavných výhod daného vzdelávania. Cieľom by nemalo byť zabezpečiť, aby 

žiak pracoval presne na rovnakej úrovni ako ostatné deti v rovnakom veku alebo triede. Ide tu 

predovšetkým o to, aby dieťa bolo náležite stimulované podľa individuálnych potrieb. Podľa 

Walterovej (2004) je najväčším prínosom tohto vzdelávania možnosť individuálneho 

vzdelávania, a tým sa prispôsobuje zvláštnostiam dieťaťa. Vzhľadom na to, že domáce 

vzdelávanie by sa malo prispôsobovať  zvláštnostiam dieťaťa, je jednou z možností aj vo 

vzdelávaní dieťaťa s poruchou autistického spektra. Umožňuje rodičovi skutočne 

individualizovať inštrukcie v rámci funkčného kontextu, ktorý podporuje generalizáciu 

zručností. Rodič môže navrhnúť vlastné vzdelávacie prostredie, ktoré spĺňa podmienky na 

učenie a senzorické potreby dieťaťa (Schetter, Lighthal, 2009). Dostupná literatúra o domácom 

vzdelávaní zdôrazňuje prínos domáceho vzdelávania aj pre mladších súrodencov detí 

vzdelávaných doma. Tí sa zvyčajne z vlastného záujmu naučia to, čo jeho starší súrodenec. 

Niektorí z nich tak môžu preskočiť napríklad aj prvú triedu. Táto forma vzdelávania môže 

pomôcť najmä deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré si vyžadujú 

individuálnu starostlivosť, žiakom, ktorí majú problém s adaptovaním sa v škole, alebo deťom, 

ktoré žijú v odľahlých miestach so sťaženou dochádzkou do školy. Rodičia aj deti si ušetria 

množstvo času a problémov, ako je napr. ranné vstávanie, presun do školy, domáce úlohy, 

výchovné problémy, deti sú sebavedomejšie, lepšie i jednoduchšie vedia riešiť vzťahové 

problémy, sú schopnejšie rýchlejšie riešiť akékoľvek situácie, s ktorými sa stretnú. Keď sa deti 

vo veku desať a viac rokov dostanú do kolektívu, majú svoje vlastné postoje k životu, tým 

pádom nie sú ľahko ovplyvniteľné názormi spolužiakov, či učiteľov (Walterová, 2004). 
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Je zaujímavé, že najväčšími odporcami domáceho vzdelávania sú samotní učitelia. 

Argumentujú hlavne tým, že deti nebudú dostatočne zvyknuté na kolektív svojich rovesníkov, 

že rodičia nemajú odborné pedagogické vzdelanie (Klofátová, 2009). Clements (2004) uvádza, 

že. rodič s vyšším vzdelaním má viac možností v rámci domáceho vzdelávania ako rodič s 

nižším  vzdelaním. To však neznamená, že by nemal vzdelávať svoje dieťa. Znamená to, že sa 

bude musieť použiť vhodnejší a štruktúrovanejší materiál smerom k domácemu vzdelávaniu. 

Medzi ďalšie nevýhody domáceho vzdelávania patrí absencia sociálnych interakcií s inými 

deťmi. Klofátová (2009) však uvádza, že socializáciu môžeme zabezpečiť tak, že chodíme 

s dieťaťom do kolektívu napríklad cvičiť, alebo dieťa navštevuje krúžky podľa svojich záľub. 

Takto sa môže stretávať s inými deťmi i dospelými okrem svojej rodiny. Musíme si aj všímať, 

či máme dieťa samotárske alebo také, ktoré vyžaduje kolektív. S kolektívom je často spájaná 

aj súťaživosť. Zdravá súťaživosť sa nesnaží vyniknúť nad druhými za každú cenu, presadiť sa, 

byť prvý a najlepší bez ohľadu na ostatných, bez ich pochopenia.  

 

Zdravá súťaživosť znamená snažiť sa vydať zo seba to najlepšie, ale nie na úkor iných, nie 

preto, aby ich ponížil a smial sa im. Iný pohľad na danú problematiku má Walterová (2004), 

ktorá tvrdí, že domáce vzdelávanie nedokáže poskytnúť rovnaké možnosti socializácie tak ako 

škola, ktorá je v tejto roli nenahraditeľná. Medzi odporcov domáceho vzdelávania patria aj iní 

odborníci, ktorí tvrdia, že sekundárna socializácia je možná len v školskom prostredí, kde si 

dieťa vytvára inak štruktúrovaný pohľad na seba samého a na svet okolo, oproti tomu ako sa to 

deje v uzavretejšom prostredí rodiny. Dieťa si aj mimo rodinu testuje rodinné identifikácie, 

môže ich aj negovať, rodinu potrebuje práve preto, aby sa mohlo rozvíjať aj mimo nej. Škola 

ponúka prostredie, v ktorom môže vzniknúť žiacka subkultúra, ktorá sa odlišuje od subkultúry 

dospelých. Žiaci sa učia vypracovávať rozmanité stratégie zvládania záťaže a pracujú na svojej 

identite a táto práca je nepredstaviteľná bez rovesníckych vzťahov (Štech, 2003). Nevýhodou 

domáceho vzdelávania je aj to, že máloktorá rodina je ochotná a schopná plniť takúto náročnú 

úlohu, a preto je nepravdepodobné, že bude konkurentom klasického vzdelávania. Rozhodnutie 

sa pre domáce vzdelávanie prináša povinnosť, že jeden rodič musí ostať doma a vzdať sa svojej 

profesionálnej kariéry (Walterová, 2004).  

 

V rámci Slovenskej republiky je domáce vzdelávanie zakotvené v Zákone č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (Školský zákon), konkrétne v §24. Domáce vzdelávanie, nie je v našom 

školskom zákone pomenované ako domáce vzdelávanie, ale ako individuálne vzdelávanie.  

V školskom zákone v §23 je uvedená možnosť individuálneho vzdelávania, kde sú uvedené 

osobitné spôsoby plnenia školskej dochádzky. Jednou z foriem osobitného spôsobu plnia 

školskej dochádzky je aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti 

na vzdelávaní v škole (ďalej len „individuálne vzdelávanie“). Podľa §24 o povolení 

individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len 

„kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo 

na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje: 

 žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,  

 žiakovi prvého stupňa základnej školy, 
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 žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému 

nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace 

(www.minedu.sk). 

 

Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje zákonný 

zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť zákonného zástupcu 

o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku obsahuje:  

 meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,  

 ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,  

 dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, 

 individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v 

súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, 

 popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany 

zdravia individuálne vzdelávaného žiaka, 

 meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie 

žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie a jej doklady o splnení 

kvalifikačných predpokladov,  

 zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka 

používané, 

 ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka  

 

KVALITATÍVNY VÝSKUM 

Za hlavný cieľ sme si stanovili zistiť súčasnú situáciu domáceho vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Čiastkové ciele: 

 zistiť dôvody domáceho vzdelávania, 

 získať informácie o výhodách a nevýhodách domáceho vzdelávania, 

 získať návrhy od rodičov na zlepšenie domáceho vzdelávania. 

V rámci kvalitatívneho výskumu sme použili metódu pološtruktúrovaného rozhovoru. 

Kvalitatívny výskum sme realizovali v priebehu mesiacov február a marec 2018. Pri výbere 

výskumnej vzorky sme si zvolili zámerný výber. Výskumnú vzorku tvorilo päť rodín žijúcich 

na Slovensku a jedna rodina, ktorá žije v Kanade ( má slovenský pôvod). Respondenti boli 

oboznámení s nahrávaním rozhovorov. Následne boli všetky rozhovory podrobené transkripcii. 

Každý z rozhovorov rozanalyzovaný otvoreným kódovaním. Otvorené kódovanie je proces 

členenia, skúmania, porovnávania, konceptualizácie a kategorizácie dát (Kuckartz, 2010). Po 

otvorenom kódovaní sme použili axiálne kódovanie, keď pojmy boli rozdelené do kategórií. 

Axiálne kódovanie je technikou nadväzujúcou na otvorené kódovanie. Jeho cieľom je 

vytváranie spojenia medzi kategóriami a subkategóriami (Šeďová In Švaříček, Šeďová 2007). 

V rámci kategórie Domáce vzdelávanie sme si určili štyri podkategórie: dôvody domáceho 

vzdelávania, úskalia domáceho vzdelávania, prínos domáceho vzdelávania a návrhy na 

zlepšenie domáceho vzdelávania. 
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Tabuľka 1  

Dôvody domáceho vzdelávania 

Subkategória Pojmy 

Dôvody domáceho vzdelávania  špecifické vývinové poruchy učenia - dyslexia, 

dysgrafia, ADHD, autizmus, Aspergerov syndróm, 

škola navrhla domáce vzdelávanie sama, súrodenci, 

fetálny alkoholový syndróm 

Zdroj : Vlastné spracovanie získaných údajov 

 

Domáce vzdelávanie je v súčasnej dobe veľmi diskutovanou témou a názory na danú 

problematiku sú diametrálne odlišné. Zaujímali nás dôvody, pre ktoré rodičia začali svoje deti 

vzdelávať prostredníctvom domáceho vzdelávania. Informanti ako najčastejší dôvod domáceho 

vzdelávania uvádzali, že škola sama navrhla domáce vzdelávanie, kvôli diagnózam detí.  

 

Ako uviedol informant 4: „Pre domáce vzdelávanie sme sa rozhodli kvôli nutnosti diagnózy 

detí a skúsenosť, že v škôlke to nešlo ani pár hodín a škola ich nechcela inak než na domáce 

vzdelávanie.“  

 

Informant č. 3 videl dôvody pre domáce vzdelávanie predovšetkým pre časté konfrontácie 

s problémami, aj keď sa škola snažila nájsť vhodné riešenia problémov. „Deväťročný syn má 

svoje diagnózy: ADHD, fetálny alkoholový syndróm, poruchy učenia. Chodil do klasickej školy, 

bol integrovaný s individuálnym plánom a mal asistenta, napriek tomu sme boli často 

konfrontovaní s rôznymi problémami. Škola sa snažila hľadať riešenia, spolupracovali sme 

veľa a dobre, ale nakoniec sme aj tak dospeli do štádia, že už sme sa nemali ako pohnúť ďalej 

a bolo nám navrhované domáce vzdelávanie. Po dlhom uvažovaní sme po nejakom čase na 

tento plán pristúpili.“  

 

Informant č. 1 uviedol že: „Náš dôvod bol jednoduchý, tretí syn v poradí síce už navštevoval 

školu, ale začal mať hneď v prvom ročníku dyslektické problémy. Na konci ročníka v nás začal 

dozrievať pocit, že to nie je správne, aby chodil do školy, takže na začiatku druhého ročníka 

ešte jeden mesiac chodil do školy a potom sme ho už vzali a odvtedy je doma. V súčasnosti je 

ôsmak. Po ňom máme ešte ďalšie tri deti a teda tie už nechodili do školy vôbec. Pretože sme 

zistili, že keď sa darí dyslektikovi v domácom vzdelávaní, tak nie je dôvod, aby do školy išli 

nejaké  iné deti.“  

 

Informant č. 2 využíva vo vzdelávaní svojho dieťaťa metódu son-rise, ktorá je založená na 

domácom vzdelávaní, a to konkrétne na práci v domácej herni. „Aplikujeme son-rise metódu, 

ktorá odporúča domáce vzdelávanie, je založená na čo najviac čase strávenom v interakcii 1:1 

s dospelou osobou v domácej herni.“ V Kanade sa rodina z nášho výskumu rozhodla pre 

domáce vzdelávanie na základe toho, že škola nerobila nič preto, aby ich dieťaťu pomohli.  

 

Informant č. 6 uviedol: „Náš syn má Aspergerov syndróm, ADHD, vyššie IQ. Žijeme v Kanade, 

v provincii Alberta. V 1. a 2. triede mu bolo v škole dlho. Nerád tam chodil. Nudil sa. Škola 
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trvá od 8.15 am do 3.25 pm. Poobedná družina neexistuje, rovnako ani školské jedálne. Obed 

sa jedáva v telocvični na zemi, obyčajne nejaký sendvič, ovocie, jogurt. Vyučovanie je celý deň. 

I napriek tomu, že škola za nášho syna dostávala od vlády veľa peňazí, nerobila nič preto, aby 

sa tam cítil lepšie. V Kanade deti so „special needs“ prinesú školám veľa peňazí, ale riaditeľ 

rozhodne, kto dostane extra pomoc.“ 

 

Tabuľka 2 

Úskalia domáceho vzdelávania 

Subkategória Pojmy 

Úskalia domáceho vzdelávania finančné nevýhody, zlyhanie – vlastná zodpovednosť, 

strata kolektívu, rozpad rodiny, začiatky domáceho 

vzdelávania 

Zdroj : Vlastné spracovanie získaných údajov 
 

K úskaliam informanti zaraďovali predovšetkým problémy s financiami. Podľa nich matka, 

ktorá vzdeláva svoje dieťaťa doma, nie je finančne ocenená.  

 

Informant č. 1 uviedol: „Nevýhody domáceho vzdelávania sú otázne, lebo sú to prevažne 

finančné nevýhody. Pretože tá mamina nie je ocenená, a to už vôbec nie zo strany štátu. Ak 

mám hovoriť priamo o vzdelávaní a jeho nevýhodách, ja tam veľa nevýhod nevidím. 

V skutočnosti je to tak, že máte všetku zodpovednosť vo svojich rukách. Takže ak sú nejaké 

zlyhania alebo nevýhody, tak je to vlastne chyba toho kto to robí, teda vaša. Neviem  povedať 

iné nevýhody.“ V inom prípade je to hlavne strata kolektívu, socializáciu však možno 

zabezpečiť cez krúžky alebo aktivity s ostatnými deťmi.  

 

Pre informanta č. 3 bola najväčšia nevýhoda strata kolektívu pre ich dieťa: „U nás sa ako 

najväčšia nevýhoda javí strata kolektívu, keďže syn chodil aj do školy najmä po to sociálne, 

kvôli ostatným deťom. Toto sa snažíme zabezpečovať cez rôzne krúžky a iné aktivity s deťmi, 

aby mal možnosť stretávať sa s kamarátmi aj naďalej.“ Informant č. 5  nám povedal, že 

začiatky boli ťažké a aj spolupráca s kmeňovou školou. „Začiatky boli ťažké, komunikácia 

s kmeňovou školou, forma komisionálnych skúšok, zorganizovanie si času.“  

 

Tabuľka 3 

Prínos domáceho vzdelávania 

Subkategória Pojmy 

Prínos domáceho vzdelávania individuálne tempo vyučovania, individuálny prístup, 

zlepšenie čítania u dyslektikov, čas strávený s deťmi, 
žiadny rozvrh, samostatnosť dieťaťa, učenie 

v súvislostiach 

Zdroj : Vlastné spracovanie získaných údajov 

 

Prínos domáceho vzdelávania vidia informanti hlavne v rozvoji svojich detí, v spoločne 

strávenom čase, voľnosti a individuálnom prístupe. Čo je podľa nás pozitívne, rodičia 

vyhodnotili smerom k domácemu vzdelávaniu viacej pozitív ako negatív.  
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Informant č. 1 „Pozitíva sú nesmierne. Jednak sa dieťa učí omnoho väčšej samostatnosti. Aj 

keď ja musím na svoje deti výrazne dozerať či naozaj pracujú, pretože mnohokrát sa iba tak 

tvária, že niečo robia a práca nie je až tak odvedená. Fakt je, že ich veci zaujímajú omnoho 

dlhšie a chcú o nich vedieť viac. Vedia sa viac ponoriť do niečoho, čo ich zabáva. Ďalšie 

prínosy: fakt je, že sa deti naučia mnohým prepojeniam, mnohým súvislostiam, ktoré nejakým 

spôsobom v škole nemôžu dostať. Počula som, že je veľmi dobré, keď každý domáci školák môže 

každý deň aspoň na 20 minút byť vystavený dobru, kráse a pravde. A to sú práve tie chvíle, keď 

sa spolu s nimi rozprávame o rôznych veciach, ktoré ich zaujímajú alebo tie, ktoré nás v tej 

danej chvíli postretli. O tom, čo sa v škole nijakým spôsobom nepreberá, ale ich to formuje 

úplne najviac. Takže to je podľa mňa úplne najväčší prínos.“ K ďalším pozitívnym prínosom 

domáceho vzdelávania je, že rodičia sa nemusia držať rozvrhu, tak ako je tomu v klasickej 

škole.  

 

Informant č. 3 uviedol: „Určite je prínosom najmä voľnosť a individuálny prístup. Sami si 

vyberáme čas aj spôsob, určujeme si kedy a čo sa budeme učiť, ako dlho a aké množstvo učiva 

preberieme. Nemusíme sa striktne držať nejakého rozvrhu a prispôsobujeme si to vždy 

aktuálnej situácii a nastaveniu dieťaťa.“  

 

Informant č. 5 uviedol: „Každé dieťa pracuje vlastným tempom, môže sa venovať svojim 

záľubám, učí sa byť zodpovedné za svoje učenie.“ 

 

 Informant č. 2 pracuje s dieťaťom metódou son-rise. Daný informant uviedol: „Autistické dieťa 

v škole nenapredovalo v rozvoji komunikácie, nerozprávalo, bolo frustrované, málo 

spolupracovalo. Doma cvičíme hlavne komunikáciu, spoluprácu, začalo rozprávať až keď malo 

8 rokov. Podľa rozvojového modelu son-rise sa zameriavame najprv na sociálne zručnosti ako 

je očný kontakt, reč, neverbálna komunikácia, flexibilita a interakcia, ako druhé v poradí sú 

akademické výsledky.“  

 

Informant č. 6 nám uviedol, že najvzácnejší je čas prežitý s deťmi doma, ako rodičia majú vplyv 

na ich názory a hodnoty. „Čas strávený s vlastnými deťmi je dar. Život s nimi ide rýchlejšie, ale 

tie chvíle sa nedajú vrátiť, ani ničím nahradiť. Sú naše, s nami len na pár rokov. Kým sú s nami 

doma, dokážeme mať vplyv na ich hodnoty, názory. My rodičia sme im stále k dispozícii. Keď 

odídu do školy, musia sa začať prispôsobovať názorom učiteľov, spoločnosti. Takisto ak má 

dieťa zlý deň, má možnosť nechať učebnice bokom a robiť to, čo ho baví. Flexibilita a voľnosť 

je na nezaplatenie. Naša rodina sa snaží dodržiavať rutinu, ale občas si urobíme voľný deň 

v strede týždňa, kedy ideme do hôr lyžovať, na bežky, na kúpalisko, na bicykle.“ 
 

Tabuľka 4 

Návrhy na zlepšenie domáceho vzdelávania 

Subkategória Pojmy 

Návrhy zlepšenia  domáceho vzdelávania  

 

väčšia podpora od štátu, finančné ohodnotenie, zmena 

súčasnej legislatívy - zmeniť kvalifikačné 
predpoklady garanta, umožniť vzdelávanie aj na 2. 

stupni ZŠ, zriadiť inkluzívne školy, komunitné školy 

Zdroj : Vlastné spracovanie získaných údajov 
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Návrhy na zlepšenie domáceho vzdelávania sú zamerané predovšetkým na legislatívne 

rozpracovanie a na  finančné ocenenie rodičov, ktorí učia svoje deti doma.  

 

Informant č. 1 si myslí, že: „Rozhodne by sa malo zmeniť prísne nastavené kvalifikačné 

kritérium, ktoré zároveň obmedzuje možnosť druhého stupňa. Takže zmeniť kvalifikačné 

kritérium na úroveň maturity, tak je to napríklad aj v Čechách. A druhá vec, posunúť možnosť 

domáceho vzdelávania aj pre druhý stupeň, zase s primeraným kvalifikačným kritériom. Ďalšou 

podľa mňa veľkou nevýhodou alebo veľkým trápením sú komisionálne skúšky, ktoré sú zavedené 

v našom zákonnom znení o domácom vzdelávaní. Úplne by  stačilo, aby to boli skúšky, že by 

tam nebolo to slovo komisionálne, pretože komisionálna skúška znamená, že dieťa trestáme. 

Trestáme ho dosť nepríjemným spôsobom. Komisionálnu skúšku štandardne dostávajú tí, ktorí 

prepadajú alebo tí, ktorým to naozaj vôbec nejde. Neviem prečo by to mali byť práve domáci 

školáci. Veľmi dôležité je aj finančné ocenenie alebo nejaký spôsob, kde by štát ocenil to, že 

matka doma vzdeláva. To znamená, že napr. matke by sa počítali roky strávené domácim 

vzdelávaním do dôchodku alebo, že by bola v kategórii, že si aspoň nemusí platiť zdravotné 

poistenie a podobne. 

 

 Informant č. 4 by prijal, keby na Slovensku vznikli inkluzívne školy. „Dal by som slobodu 

a podporu rodičom a učiteľom pokiaľ ide o legislatívu, plus ja som za inkluzívne školy. Teda, 

aby každá spádová škola mala priestor, odborníkov, možnosti mať všetky svoje deti v procese, 

vrátane detí v domácom vzdelávaní, a to podľa potrieb detí a možnosti rodiny. Mala by byť 

možnosť neriešiť garantov, ale skôr to chce kontrolu a najmä podporu zo strany školy a jej 

odborníkov, lebo poradňa, škola a rodina to už je kvantum interakcií. Ďalej sloboda výberu 

metód, foriem, postupností, teda iba naozaj najnutnejšie minimum dané štátom a školou, a to 

len pre 1. stupeň vzdelávania.. Pri nástupe do školy, možnosť vyrovnávacieho ročníka pre deti, 

ktoré boli v domácom vzdelávaní a prechádzajú do školy, nehodnotiť, pomalý nástup. Najmä 

ak ide o deti s poruchou autistického spektra.“  

 

Podľa informanta č. 5 by pomohlo založenie komunitnej školy: „Mne najviac chýba priestor, 

pomohlo by mi založenie komunitnej školy.“ 

 

ZÁVER 

V odbornej sfére sú názory na domáce vzdelávanie rôzne. Dôležité je však vychádzať z toho, 

aká forma vzdelávania dieťaťu najviac vyhovuje. Rodina je pre všetky deti neoddeliteľnou 

súčasťou života, ale pre deti, ktoré sa vzdelávajú doma, to platí dvojnásobne, pretože práve 

rodina ich sprevádza cestou za vzdelaním. V základných školách pribúda čoraz viacej detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré zlyhávajú v školskom prostredí. Z tohto 

dôvodu rodičia týchto žiakov inklinujú k domácemu vzdelávaniu.  

Ťažisko náročnosti domáceho vzdelávania je postavené na odbornej príprave rodičov. Ak sa 

rodičia rozhodnú pre domáce vzdelávanie, je potrebné pamätať na to, že treba deťom 

zabezpečiť sociálnu interakciu s inými deťmi, aby sa neskôr dokázali sociálne adaptovať do 

kruhu svojich vrstovníkov. 
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KOGNITIVISTICKÁ KONCEPCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
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COGNITIVISTIC CONCEPT OF EDUCATION AND EDUCATION IN THE PRACTICE OF 

CURRENT KINDERGARTENS 
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Zlatica Huľová43 

 

ABSTRAKT 

Príspevok sa zameriava na využívanie kognitivistickej edukačnej koncepcie v súčasných 

materských školách. Približuje kognitivistickú koncepciu v teoretickej rovine, vysvetľuje 

psychologické východiská pedagogického kognitivizmu a jeho možnosti využívania v praxi 

materských škôl. Príspevok taktiež prezentuje výsledky výskumu so zameraním práve na 

kognitivistickú koncepciu výchovy a vzdelávania v materských školách. Výskum bol realizovaný 

v materských školách  na Slovensku.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Kognitivistická koncepcia. Materská škola. Edukačná koncepcia. 

 

 

ABSTRACT 

The article is focused on the use of cognitivistic educational concept in current kindergartens. 

It presents the cognitivist concept in the theoretical level, explains the psychological basis of 

pedagogical cognitivism and its possibilities of use in the practice of kindergartens. The article 

also presents the results of the research which was focused on the cognitivist concept of 

education in current kindergartens. The research was conducted in kindergartens in Slovakia.  

 

KEYWORDS:  

Constructivist concept. Kindergarten. Educational concept. 
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Priebehom histórie sa v školskom systéme uplatňovalo mnoho prístupov výchovy 

a vzdelávania. Tieto prístupy sa menili na základe vývinu názorov na poznanie a jeho 

získavanie i na základe nových psychologických poznatkov, ktoré postupne do pedagogickej 

praxe prenikali. Tak, ako sa menila celá spoločnosť a s ňou vzdelávací systém, menili sa 

i názory na materskú školu.  

 

Na začiatku sa na materské školy nazeralo ako na opatrovne detí predškolského veku. Dnes je 

materská škola vnímaná ako vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa deti pripravujú na svoj ďalší 

život v spoločnosti (Molnárová, 2019). Doušková (2008) chápe materskú školu ako inštitúciu, 

ktorá nielen zabezpečuje starostlivosť o deti predškolského veku, ale zabezpečuje aj prenos 

vedomostí, nadobúdanie nových zručností a ich rozvíjanie. V materskej škole sú deťom 

sprostredkované taktiež hodnoty, postoje a názory, ktoré sú danou spoločnosťou uznávané. 

Významné činitele edukačného procesu v materskej škole sú dieťa, učiteľ a obsahy, ktoré si má 

dieťa osvojiť (Doušková, In: Doušková – Porubský, 2008). Súčasné materské školy vychádzajú 

najmä z humanistickej koncepcie vzdelávania, ktorá čerpá z myšlienok významných autorov, 

A. H. Maslowa a C. Rogersa. Kladie do centra samotné dieťa, jeho individuálne potreby 

a vnútorné prežívanie. Humanistická koncepcia kladie väčší dôraz na rozvoj nonkognitívnej 

stránky osobnosti než na rozvoj vedomostí dieťaťa (Huľová, 2007). Zameriava sa najmä na 

vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj poznania, nie na samotné mechanizmy učenia sa 

(Zelina, 2004). Vhodné podmienky, za ktorých prebieha harmonický rozvoj všetkých stránok 

osobnosti dieťaťa sú nesmierne dôležité, no základy myslenia a vedomostí, zručností, postojov 

či hodnôt sa vytvárajú už v predškolskom veku (Huľová - Rochovská - Klein. 2018). Preto je 

potrebné sústrediť sa nielen na vytvorenie vhodných podmienok  rozvoja, ale aj na 

mechanizmy, prostredníctvom ktorých dieťa nadobúda svoje nové poznanie. Práve týmito 

mechanizmami sa zaoberá kognitivistická edukačná teória, ktorá v posledných rokoch preniká 

do výchovy a vzdelávania materských škôl.  

 

KOGNITIVISTICKÁ KONCEPCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

Kognitivistická edukačná koncepcia vychádza z poznatkov psychologického konštruktivizmu, 

najmä z myšlienok J. Piageta a jeho teórie kognitívneho vývinu dieťaťa a z práce L. S. 

Vygotského, ktorý tiež vytvoril teóriu vývinu dieťaťa (Atkinson, 2003). Psychologický 

konštruktivizmus sa zaoberá spôsobom získavania poznania. Zameriava sa aj na to, ako 

o svojom poznaní premýšľame a ako sa zo získaných poznatkov vytvárajú ucelené komplexy 

mentálnych štruktúr v našej mysli. Mentálne štruktúry sa na základe nášho poznávania 

vytvárajú ale i rekonštruujú (Sternberg, 2002). Vzdelávací kognitivizmus predstavuje „spôsob 

uvažovania o poznaní, ktorý môže významne pomôcť pri vytváraní modelov učenia, vyučovania 

a pri tvorbe kurikulárnych materiálov.“ (Turek, 2010, s. 387).  

 

Každé dieťa je iné a každé si svoje poznanie konštruuje na základe vlastného učebného štýlu. 

Jednotlivé učebné štýly táto koncepcia plne rešpektuje. Kognitivistická koncepcia výchovy 

a vzdelávania je založená na činnostnom princípe. Dieťa je pri poznávaní aktívne a považujeme 

ho za malého bádateľa. Preto by malo mať možnosť aktívne manipulovať s pomôckami, 

prezerať si ich a experimentovať s nimi. Táto činnosť je forma interakcie so svetom. 

Prostredníctvom takejto interakcie si dieťa konštruuje svoje vlastné poznanie, ktoré je založené 
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na jeho vlastných prekonceptoch. Prekoncepty dieťaťa a jeho ďalšie konštruovanie si poznania 

je úzko späté s jeho kultúrnym a sociálnym prostredím (Turek, 2010). Prvky kognitivistickej 

koncepcie vzdelávania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

TABUĽKA Č. 1 

Niektoré prvky kognitivistickej edukačnej koncepcie 

Kognitivistická edukačná koncepcia 

Poňatie 

poznania 

Poznanie je u každého dieťaťa individuálne a vysoko subjektívne.  

Nasledujúce poznanie dieťaťa závisí od aktuálnej úrovne vývinu jeho  inteligencie a je 

sociálne podmienené.  

Poňatie 

učenia 

V nadobudnutých poznatkoch musí dieťa nájsť zmysel, ktorý mu subjektívne dávajú. 

Zmysel, ktorý dieťaťu poznatky dávajú, je podmienený kultúrou spoločnosti, v ktorej 

vyrastá.  

Priebeh 

učenia 

Dieťa sa učí na základe vlastnej činnosti a riešenia problémov. 

Dieťa sa učí od svojich rovesníkov prostredníctvom dialógu a spoločnej práce.  

Nové poznanie sa do komplexu nadobudnutých poznatkov začleňuje asimiláciou alebo 

akomodáciou.  

Rola 

učiteľa 

V procese edukácie v materskej škole je učiteľ v role facilitátora detskej činnosti 

a učenia sa.  

Učiteľ je pomocníkom, ktorý ma dieťaťu pomôcť pri prekonávaní prekážok.  

Metódy 

a stratégie 

Učiteľ využíva také aktivity, ktoré vyvolajú v dieťati kognitívny konflikt medzi 

prekonceptom dieťaťa a realitou. Konflikt dieťa vyrovnáva prostredníctvom učenia sa. 

Potom dôjde ku konceptuálnej zmene.  

Učiteľ využíva bádateľské aktivity, pri ktorých majú deti možnosť skúmať predmety 

či javy a majú možnosť manipulovať s pomôckami. 

Učiteľ využíva aktivity, v ktorých majú deti možnosť spolupracovať s rovesníkmi, 

využíva metódu diskusie a dialógu. 

Činnosť 

dieťaťa 

Dieťa poznáva prostredníctvom vlastnej skúsenosti a fyzickej činnosti. 

Dieťa poznáva prostredníctvom sociálnej interakcie, spolupráce a tvorenia nových 

produktov.  

Zdroj:  podľa: Vyskočilová – Dvořák, In: Kalhoust - Obst, a kol. (2002),Molnárová, (2019, s. 42) 

Metodológia výskumu  

Výskum bol zameraný na ponímanie edukačných koncepcií v súčasných materských školách. 

V tejto časti ide najmä o interpretáciu výsledkov výskumu so zameraním na kognitivistickú 

edukačnú koncepciu. Pre potreby výskumu bol vypracovaný dotazník z 27 presne stanovených 

položiek. Položky dotazníka boli rozdelené do troch celkov na základe činiteľov edukačného 

procesu v materskej škole:  

1. Položky týkajúce učiteľa materskej školy a jeho prístupu k deťom;  

2. Položky tákajúce sa dieťaťa a jeho aktivity v edukačnom procese v materskej 

škole; 

3. Položky týkajúce sa obsahov a cieľov edukačného procesu v materskej škole.  
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V každom celku dotazníka boli uvedené položky vyjadrujúce myšlienky vzdelávacieho 

akademizmu, vzdelávacieho humanizmu a vzdelávacieho kognitivizmu. V odpoveďovej časti 

položky mali respondenti vyjadriť svoju mieru súhlasu s výrokom v danej položke na škále  1 

– 4:  

4 – úplne súhlasím     3 – skôr súhlasím ako nesúhlasím 

2 – skôr nesúhlasím ako súhlasím   1 – úplne nesúhlasím 

Na základe tejto škály bol následne vytvorený kľúč indexov pre interpretáciu odpovedí. 

Čím je index odpovedí respondentov bližší k 1, tým je súhlas s položkou nižší. Čím sa index 

položiek približuje k 4, tým je súhlas s položkou vyšší. Bolo ale potrebné stanoviť hranicu 

medzi súhlasom a nesúhlasom. Tá bola stanovená nasledovne:  
Tabuľka č. 2: Kľúč interpretácie výsledkov výskumu pomocou indexov 

 Indexy 

Súhlas s položkou 2,6 – 4 

Nesúhlas s položkou 1 – 2,5 

Zdroj: podľa Molnárová (2019, s. 55) 

CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNEJ VZORKY 

Výskumnú vzorku výskumu tvorilo 72 učiteľov materských škôl z celého Slovenska. 

Respondenti boli získaní dostupným výberom. Dotazník prevedený do elektronickej formy bol 

zverejnený v skupine učiteliek materských škôl na sociálnej sieti. Zapojili sa členovia skupiny, 

ktorí mali záujem.  

 

INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ 

Pre účely príspevku interpretujeme iba výsledky, ktoré priamo súvisia s kognitivistickou 

edukačnou koncepciou. Interpretácia výskumných zistení je vo forme tabuliek a ich analýzy. 

Analýzu uvádzame v niekoľkých krokoch: 

1. Analýza zistení z časti dotazníka zameranej na učiteľa a jeho prístup k deťom; 

2. Analýza zistení z časti dotazníka zameranej na dieťa a jeho aktivitu v edukačnom procese 

v materskej škole;  

3. Analýza zistení z časti dotazníka zameranej na obsahy a ciele výchovy a vzdelávania 

v materských školách.  

V tabuľkách interpretácií výskumu je uvedené plné znenie všetkých položiek dotazníka. V 

analýze sa zameriavame iba na položky, ktoré vyjadrujú myšlienky kognitivistickej koncepcie. 

Položky ostatných edukačných koncepcií a ich indexy miery súhlasu boli uvedené pre potreby 

čitateľa oboznámiť sa a porovnať jednotlivé položky dotazníka navzájom. Jednotlivé edukačné 

koncepcie z dôvodu väčšej prehľadnosti farebne odlišujeme: 

 

 

Akademická koncepcia Humanistická koncepcia

Kognitivistická koncepcia
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VÝSKUMNÉ  ZISTENIA ZAMERANÉ NA UČITEĽA A JEHO PRÍSTUP K DEŤOM 
 

TABUĽKA č. 3 

Položky zamerané na učiteľa, jeho prístup k deťom a ich indexy odpovedí 

Položka dotazníka Index 

1. Učiteľ by mal byť priateľský, ku každému dieťaťu pristupovať individuálne a 

rešpektovať individuálne vlastnosti každého dieťaťa.  
3,8 

2. Učiteľ by mal ku každému dieťaťu pristupovať rovnako vo všetkých ohľadoch. 

Je to spravodlivé.  
3,1 

3. Učiteľ by mal byť pomocníkom, ktorý pomáha dieťaťu riešiť úlohy za 

predpokladu, že sa tým dieťa niečo nové naučí. 
3,7 

4. Učiteľ by mal vedieť predpovedať ako sa bude dieťaťu dariť v učení a podľa 

toho organizovať vyučovanie.  
3,1 

5. Učiteľ musí byť pre dieťa autoritou za každú cenu.  2,7 

6. Učiteľ by mal byť dobrým priateľom, ktorému sa deti môžu kedykoľvek zveriť.  3,7 

7. Učiteľ by sa mal vedieť znížiť na úroveň svojich detí.  3,2 

8. Učiteľa by nemalo trápiť, že väčšinu času rozpráva on, ak sa tým deti veľa 

naučia.  
2,2 

9. Učiteľ využíva dialóg a diskusie s deťmi takmer každý deň.  3,9 

10. Učiteľ by mal učiť podľa presne stanoveného plánu. 2,4 

11. Učiteľ by mal vedieť pohotovo reagovať na vzniknuté situácie a mal by 

prispôsobovať vyučovanie aktuálnym potrebám a záľubám detí. 
3,7 

12. Učiteľ uprednostňuje samostatnú prácu dieťaťa pred spoluprácou a skupinovou 

prácou detí.  
2,2 

Zdroj: podľa Molnárová (2019, s. 63) 

 

V Tabuľke č. 3 sú indexy položiek s kognitivistickým zameraním vysoké. Index na tretiu 

položku je 3,7 čo značí že respondenti vo veľkej miere súhlasia, že učiteľ by mal byť 

pomocníkom dieťaťa a mal by mu pomáhať prekonávať prekážky.  

 

Respondenti vyjadrujú svoj súhlas v siedmej položke indexom 3,2. Zastávajú názor, že učiteľ 

by mal prispôsobiť svoj rečový prejav i svoje zmýšľanie deťom vo svojej triede, mal by dokázať 

identifikovať úroveň ich rozvoja a na základe toho realizovať rozvojové aktivity. Index deviatej 

položky je veľmi vysoký, až 3,9. Respondenti vo veľmi vysokej miere súhlasia, že učiteľ by 

mal vo svojej výučbe nájsť čas na časté diskusie a dialógy s deťmi.  

 

Výsledný index všetkých položiek zameraných na kognitivistickú koncepciu je 3,6. Tento index 

je najvyšší, pretože index všetkých položiek vzdelávacieho akademizmu je 2,7 a vzdelávacieho 

humanizmu 3,4. Podľa týchto indexov je zrejmé, že respondenti najviac preferujú učiteľa, ktorý 

je kognitivisticky zameraný vo svojom prístupe k deťom.  
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VÝSKUMNÉ  ZISTENIA ZAMERANÉ NA DIEŤA A JEHO AKTIVITU  
 

TABUĽKA č. 4 

Položky zamerané na dieťa, jeho aktivitu a ich indexy odpovedí 

Položka dotazníka Index 

13. Dieťa by malo byť počas učenia sa v materskej škole aktívne a učiť sa na 

základe vlastnej činnosti.  
 

3,5 

14. Dieťa by malo zažívať aj situácie, kedy pasívne prijíma poznatky od učiteľa. 2,8 

15. Dieťa by malo mať možnosť vyberať si aktivity, na ktorých sa bude podieľať.  3,2 

16. Dieťa by malo prijímať nové vedomosti, zručnosti či hodnoty nácvikom.  3,3 

17. Dieťa by malo prijímať nové vedomosti hlavne cez experimentovanie a 

objavovanie.  
3,5 

18. Dieťa by sa v materskej škole malo učiť na vlastných chybách.  2,9 

19. Dieťa sa najlepšie učí, ak urobí chýb čo najmenej.  2 

Zdroj: podľa Molnárová (2019, s. 66-67) 

 

V tabuľke č. 4 sú zobrazené iba položky vzdelávacieho kognitivizmu a akademizmu. Niektoré 

položky vzdelávacieho akademizmu sú zostavené tak, aby pri zápornej odpovedi vyjadrovali 

prvok vzdelávacieho humanizmu. Indexy položiek vzdelávacieho kognitivizmu prekračujú 

nami stanovenú hranicu 2,6, preto mieru súhlasu v položkách považujeme za pozitívnu.  

 

Respondenti súhlasia, že dieťa by malo byť v edukačnom procese v materskej škole aktívne. 

Index tejto položky je 3,5. Index pätnástej položky je 3,2 a respondenti súhlasia, že by dieťa 

malo mať na výber niekoľko aktivít, z ktorých si môže vybrať tie, na ktorých sa bude podieľať. 

Sedemnásta položka sa tiež vyznačuje vysokým indexom súhlasu. Index 3,5 naznačuje, že 

respondenti preferujú nadobúdanie poznatkov detí cez experimentovanie a objavovanie. Index 

osemnástej položky je 2,9.  

 

Z porovnania s indexom nasledujúcej položky vyplýva, že respondenti sa chybám detí 

nevyhýbajú. Chybu dieťaťa vnímajú ako prostriedok jeho učenia sa. Súhrnný Index položiek 

vzdelávacieho akademizmu je v tejto tabuľke podstatne nižší, iba 2,7, pričom index položiek 

vzdelávacieho kognitivizmu je 3,3.  

 

VÝSKUMNÉ ZISTENIA ZAMERANÉ NA OBSAHY A CIELE PROCESU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 
 

TABUĽKA Č. 5 

Položky zamerané na obsahy a ciele edukačného procesu v materskej škole a ich indexy 

Položka dotazníka Index 

20. Vo vyučovaní by sa mali uprednostňovať praktické zručnosti bežného života pred 

všeobecnými obsahmi. 
3,8 

21. Vo vyučovaní by mali byť deťom ponúkané iba tie obsahy, ktoré sú v texte 

platného kurikula (ŠVP). 
2,1 
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22. Vo vyučovaní by sa mali obsahy upravovať smerom k individuálnym potrebám 

detí. 
2,8 

23. Vo vyučovaní by malo byť učivo pre všetky deti rovnaké. 2,3 

24. Vo vyučovaní by sa deti nemali učiť informácie, ale zmyslu a vzťahom 

informácií. 
3,4 

25. Cieľom vyučovania by malo byť hlavne napĺňanie potrieb a podpora sebarozvoja 

detí. 
3 

26. Ciele vyučovania by mali vychádzať zo štandardov a mali by smerovať k ich 

presnému naplneniu. 
2,8 

27. Ciele vyučovania by mali klásť väčší dôraz na kognitívnu ako na emocionálnu 

stránku rozvoja dieťaťa. 
2,5 

(Spracované podľa: Molnárová, 2019, s. 69) 

 

Posledná časť položiek dotazníka bola zameraná na obsahy a ciele výchovy a vzdelávania 

v materských školách. Znenie položiek a indexy miery súhlasu sú zobrazené v tabuľke č. 5. 

Súhrnný index položiek akademickej koncepcie je 2,4 a humanistickej koncepcie 2,9. Index 

položiek vzdelávacieho kognitivizmu je najvyšší a jeho hodnota je 3,2. Index dvadsiatej 

položky je 3,8.  

 

Respondenti súhlasia, že sa deti majú v materskej škole priúčať zručnostiam bežného života. 

Respondenti tiež súhlasia s tým, že deti by nemali poznatky iba memorovať, ale mali by 

nachádzať ich zmysel a vzťahy medzi informáciami, ktoré si osvojujú. Index tejto položky je 

3,4. Posledná položka, ktorá vyjadruje myšlienku vzdelávacieho kognitivizmu má index 2,5. 

Tento index nepresiahol nami stanovenú hranicu súhlasu. Respondenti s ňou nesúhlasia. 

Respondenti si myslia, že vo vyučovaní by sa nemal klásť väčší dôraz na kognitivínu stránku 

osobnosti dieťaťa ako na emocionálnu.  

 

ZÁVER 

Harmonický rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa je nesmierne dôležitý. Práve takýto 

rozvoj ponúka prostredie materskej školy. Dieťa sa rozvíja v psychomotorickej, emocionálnej 

i kognitívnej oblasti (ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, 2016). Efektívny rozvoj kognitívnej 

zložky osobnosti dieťaťa môže učiteľ materskej školy zabezpečiť aj zavádzaním prvkov 

kognitivistickej edukačnej koncepcie, ktorá je zameraná práve na rozvoj poznávacích 

schopností dieťaťa, logického myslenia, kreativity a predstavivosti (Zormanová, 2012, podľa 

Uherová - Horňáková, 2017).  

Z výsledkov výskumu, ktoré sme prezentovali, vyplýva, že učitelia materských škôl vo 

všetkých častiach dotazníka preferujú najviac kognitivistickú edukačnú koncepciu. Indexy 

súhlasu v humanisticky orientovaných položkách sú tiež vysoké. Na základe výskumných 

zistení sa domnievame, že v pedagogickej praxi materských škôl prevládajú najviac prvky 

vzdelávacieho humanizmu v kombinácii s prvkami vzdelávacieho kognitivizmu.   
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OTVORME DVERE, OTVORME MYSEĽ 
 

OPEN DOOR, OPEN MIND 

 

Monika Piliarová 44 45 

Soňa Lovašová 46 

 

ABSTRAKT 

Súčasná doba prekonáva takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvára dostatočnú až žiadnu blízkosť. Máme 

za to, že posilňovanie nezdoľnosti, cieľavedomé pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri 
riešení problému a podpora zdravej sebaúcty je to tou správnou cestou „životného otužovania“ detí, 

dospievajúcich a dospelých. "Otvorme dvere, otvorme myseľ" je projekt spolupráce Denného centra 

duševného zdravia Facilitas n.o. Košice a Výmenníka Važecká v Košiciach, kde raz mesačne prebiehajú 

zážitkové workshopy, zamerané na duševné zdravie. V doobedňajších hodinách pre deti školských 
zariadení a poobede pre klientov a verejnosť. Workshopy pre deti sú zamerané na rozvoj vzťahov, úcty 

k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie. Stretnutia pre dospelých sa zameriavajú na 

význam vlastného sebapoznávania, nahliadania na svoje prežívanie v interakcii s druhými. Využívame 
kombináciu arteterapie s hudbou a prácou so slovom. Jedným z najdôležitejších poslaní je hľadanie 

možností práce s predsudkami, bariérami a strachmi medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi, ktorí majú 

problémy nie fyzického charakteru. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ 

Arteterapia. Sociálna práca. Skupinová práca. 

 

 

ABSTRACT 

The current time overcomes almost all distances, but it does not create enough or no proximity. We 
believe that strengthening unity, purposeful cultivation of toughness, stimulating flexibility in solving 

the problem, and promoting healthy self-esteem is the right way to "bring life" to children, teens and 

adults. "Open door, opening mind" is a collaboration project of the Day Center for Mental Health 
Facilitas n.o. Košice and Važecka Košice, where once a month, experience workshops focusing on 

mental health. In the afternoon for children of school facilities and the afternoon for clients and the 

public. Workshops for children are focused on the development of relationships, respect for oneself and 

others, the development of creativity, activity and motivation. Adult gatherings focus on the importance 
of self-discovery, insight into their survival in interaction with others. We use a combination of 

artherapy with music and work with the word. One of the most important missions is to find ways to 

work with prejudices, barriers and fears among healthy people and people who have problems of a 
physical nature. 

 

KEYWORDS 
Art therapy. Social work. Group work. 
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Poskytovanie sociálnych služieb sa stáva s pribúdajúcimi rokmi neustále náročnejšie, či už z 

hľadiska financovania ako aj po stránke uspokojovania potrieb cieľovej skupiny klientov. 

Individuálnym prístupom je vhodné podieľať sa na zlepšovaní kvality života klientov, 

udržiavanie psychickej a fyzickej schopnosti, aby mohli zotrvať čo najdlhšie sebestačnými, 

nezávislými a slobodne rozhodujúcimi o svojich potrebách. Prostredníctvom rozmanitých 

odborných aktivít vytvárač prostredie, kde sa budujú a rozvíjajú medziľudské vzťahy. Vytvárať 

priestor pre aktivity s preventívnym zameraním pred nežiaducimi spoločenskými javmi, so 

snahou prispieť k pozitívnemu smerovaniu detí, mládeže ako aj dospelých a viesť ich ku vzťahu 

k spoločnosti a ochrane ich ako i svojho prostredia. V príspevku, ktorého názov je zároveň 

názov projektu spolupráce Denného centra duševného zdravia Facilitas n.o. Košice 

a Výmenníka Važecká, prinášame pohľad na posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé 

pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problému a podporu zdravej 

sebaúcty, ktorá je to tou správnou cestou „životného otužovania“ detí, dospievajúcich 

a dospelých. 

 

Nezisková organizácia Facilitas n.o. vznikla registráciou na Krajskom úrade v Košiciach v roku 

2012 a ako neverejný poskytovateľ, je partnerom Košického samosprávneho kraja pri 

poskytovaní sociálnych služieb obyvateľom regiónu. Podporuje voľnočasové aktivity, ktoré sú 

u klientov málo rozvinuté. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym 

znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovania 

sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.  

Veľkou snahou je pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, v núdzi, v izolácii 

a poskytnúť im duševnú a ľudskú pomoc. V ľuďoch okolo nás je dôležité  v prvom rade vidieť 

to dobré, lebo potom sa tak budú aj správať. Stavať na dobrom, zamerať sa na potláčanie 

nepriaznivého a negatívneho správania a je dôležité vnímať najmä pozitíva a možné stratégie 

zamerané na rozvoj oblastí, ktoré napomáhajú adaptácii a prosociálnemu správaniu. Ak sme 

obklopení ľuďmi, ktorým na nás záleží, sme šťastní.  

 

Vhodná je kombinácia pri aplikácii prístupov v sociálnej práci, ktorá je nápomocná. Jedinec nie 

je  len to, čo vychádza z našej genetickej výbavy (psychofarmakologický model), nielen zo 

zápasu s potlačenými inštinktívnymi túžbami (freudovské stanovisko), nielen zo zvnútornených 

významných dospelých, ktorí boli nestarostliví, nemilujúci alebo neurotickí (stanovisko 

objektových vzťahov), nielen z narušených foriem myslenia (kognitívno-behaviorálne 

prístupy), nielen z fragmentov zabudnutých traumatických spomienok alebo z aktuálnych 

životných kríz, vrátane tých, ktoré sa týkajú zamestnania a vzťahov s blízkymi osobami, ale 

kolážou uvedených oblastí (Šlepecký, Praško 2018; Yalom 2009). 

 

Behaviorálna teória sa zameriava na správanie jednotlivca v kontexte jeho prostredia, pričom 

sa dôraz nekladie na pochopenie vnútorných príčin správania, ale pre oblasť sociálnej práce je 

uplatňovaná a veľmi významná. Navrátil (2001) popisuje, že behaviorálna teória vychádza z 

predpokladu, že prostredie a vplyv okolia jedinca určujú jeho správanie. Na základe toho, 

môžeme nevhodné správanie chápať, ako výsledok absencie adekvátnych, pozitívnych vzorov 

sociálne prijateľného správania, a ako dôsledok upevňovania poruchového správania priamo v 

prostredí rodiny. 
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Behaviorálna sociálna práca sa zameriava na nápravu nežiaduceho správania, čo môže byť v 

zmysle tejto práce východiskom pre prakticky navrhovanú prevenciu a terapiu. Úlohou 

sociálnej práce je podieľať sa na hľadaní takých možností, ktoré by viedli k pozitívnej zmene 

v správaní klienta/klientky (Levická 2016; Matoušek 2008). Spôsob práce behaviorálne 

orientovaného sociálneho pracovníka sa prejaví orientáciou na vonkajšie správanie, orientáciou 

na riešenie, pozitívne potvrdenie, orientáciu na budúcnosť v zmysle stanovovanie cieľov a 

vyžaduje flexibilitu práce.  

Behaviorálne techniky používajú všetci arteterapeuti či už vedome alebo nevedome. V procese 

realizácie terapie pri klientoch nesmelých alebo nejakým spôsobom zablokovaných, požiada 

terapeut o vytvorenie akejkoľvek „bezvýznamnej“ čmáranice, tým pádom ich donútia, aby sa 

do procesu výtvarnej expresie zapojili. Ak tak pacient začne konať, je pochválený. Takto možno 

demonštrovať behaviorálny prístup. V arteterapii sa behaviorálny prístup využíva u  ľudí, ktorí 

nie sú veľmi verbálne alebo intelektuálne zdatní. 

 

Behaviorálne prístupy v arteterapii (Štefančíková, 2016) sú zamerané na : 

 rozvoj psychomotoriky; 

 sústredenie a vytrvalosť; 

 relaxáciu a prácu s dychom, prostredníctvom imaginácie, percepcie obrázkov; 

 práca s emóciami cez špecifické výtvarné techniky; 

 pozitívne posilňovanie a generalizácia skúsenosti prostredníctvom práce s novým 

výtvarným materiálom; 

 systematickú desenzibilizáciu cez opakovanie výtvarnej stimulácie. 

 

Terapeuti, ktorí uprednostňujú svoju terapeutickú činnosť kognitívne - behaviorálnym smerom 

vychádzajú z predpokladu, že príčina ľudského správania resp. to, čo sa o svojich klientoch v 

podobe pocitov, či myšlienkových pochodov dozvedeli, využívajú k tomu, aby s nimi o týchto 

spôsoboch prejavov rozprávali, názorne zobrazovali, porozumeli a následne im pomohli 

pomôcť zmeniť nežiaduce vzorce správania. Pocity a myšlienky klientov môžeme podľa vyššie 

uvedeného tvrdenia nazvať „vyššími kognitívnymi procesmi“ a žiadať klientov, aby sa pokúsili 

nájsť také vzorce a spôsoby, ktoré by sa naučili vnímať, definovať a následne pracovať s nimi 

(Možný, Praško 1999). 

 

Naše emócie procesom symbolizácie získavajú vizuálnu podobu. Práca so symbolmi je prácou 

v zastúpení, ktorá poskytuje klientovi ochranu pred priamou konfrontáciou s nepríjemným 

obsahom (Grohol 2008; Fabrici – Šicková 2016). 

Rubinová (2008) poukazuje na kognitívne prístupy aplikujúce sa v arteterapii: 

 mapovanie a spracovanie automatických negatívnych myšlienok v práci s projektívnou 

kolážou; 

 kognitívna reštrukturalizácia cez projektívny rozhovor, práca s metaforami cez výtvarné 

prevedenie; 

 psychoedukácia v oblasti choroba a zdravie cez rôzne výtvarné techniky.  

Arteterapia a kognitívno-behaviorálna terapia sa dokážu dopĺňať, čo zaručuje komplementárny 

aspekt, pretože výtvarná tvorba je sama o sebe kognitívnym procesom. Keď človek tvorí, 

odkrýva svoje mentálne procesy, v ktorých existuje potencionálne riešenie, odkrýva mentálne 
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predstavy či odkazy, vyvoláva spomienky, rozhoduje sa a dochádza k riešeniu. Výtvarná tvorba 

predstavuje systém bezprostrednej spätnej väzby a trvalým spôsobom upevňuje pocity, k akým 

sa človek počas expresívnej tvorby dopracuje. Každý tvorivý mentálny výkon, ktorý človek 

zanechá, má nemerateľnú výpovednú hodnotu, pretože podnecuje k ďalšej akcii cez spätnú 

väzbu alebo môže tvorcu potešiť cez spevňovanie (Grohol, 2008). 

 

Hartl, Hartlová (2010) definujú arteterapiu v psychologickom slovníku ako využívanie umenia, 

hlavne kreslenia a maliarskych prejavov pre terapeutické účely, pomáha k určeniu diagnózy i k 

liečebným účelom. Matoušek ju v slovníku sociálnej práce (2008) vymedzuje využívaním 

expresie v terapii, najčastejšie formou výtvarných aktivít u mnohých typov klientov.  

Pri práci s klientom arteterapeut využíva predovšetkým výtvarný prejav a tvorivý proces, ako 

hlavný prostriedok k ovplyvneniu jeho psychického stavu (Vybíral, Roubal eds., 2010, 

Guillaume, Kováčová, 2010). Výtvarnými aktivitami sa arteterapeut snaží pomôcť klientovi, 

aby sa pozitívne vyvíjal. Zadáva konkrétny námet, vedie klienta k dosiahnutiu náhľadu, 

pochopeniu problému. Pomáha rozvíjať poznanie a stimuluje kognitívne procesy v tvorivej 

činnosti. Komlexne arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, 

využívajúca k liečebným cieľom umelecké formy a prostriedky (Šrobárová 2011; Kantor 2016). 

 

Rubinová (2008) uvádza, že arteterapia a KBT sa prepájajú vzhľadom k tvrdeniu, že  výtvarná 

tvorba je vo svojej podstate kognitívnym procesom. Keď človek tvorí, odkrýva svoje mentálne 

predstavy a odkazy, vyvoláva spomienky, rozhoduje sa a dochádza k riešeniu. Či už sa jedná 

o kreslenie alebo modelovanie, výtvarná tvorba predstavuje systém bezprostrednej spätnej 

väzby a trvale spevňuje uspokojivé správanie. Výtvarne tvoriť znamená, že vzniká konkrétny 

záznam vnútorných procesov. O tomto konkrétnom zázname môžeme diskutovať, môžeme ho 

meniť alebo prekresliť k našej spokojnosti. S jeho pomocou môžeme tiež vyvolať minulé 

udalosti alebo ich využiť ako pripomienku pozitívnej emočnej skúsenosti (Šicková – Fabrici 

2002; Rubinová 2008). 

 

Hlavným cieľom arteterapie nie je samoúčelná tvorivosť, ale rozvoj mnohostrannej schopnosti 

hľadať a nachádzať priliehavé vyjadrovacie formy k obsahu vlastných skúseností vo vzťahu 

k umeniu. Práve umenie je zdrojom rôznych spôsobov expresívneho vyjadrenia, ktoré 

napomáhajú uvedomovať si zložité a naliehavé stavy vnútorného prežívania (Slavíková, Slavík, 

Eliášová 2015; Lhotová 2001; Grohol 2008). 

Využitie arteterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho 

interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi 

problémami. Forma sociálnej práce s klientom je daná počtom prichádzajúcich klientov, ale to 

aký postup práce si sociálny pracovník vyberie a konkrétnu metódu, ktorú uprednostní závisí 

od toho, ktorý smer, prístup či teóriu sociálnej práce preferuje (Lovašová, 2016). 

 

V zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách nachádzame pojem arteterapia v znení „ Ak 

má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia 

kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, 

biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu.“ 
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Základné rysy kognitívno – behaviorálneho prístupu sú : 

 časová obmedzenosť, krátkodobosť; 

 štrukturovanosť, každé sedenie má svoju pevnú štruktúru a jasný program; 

 vzťah otvorenej aktívnej spolupráce vychádza z ucelenej teórie učenia a teórie 

kognitívnej psychológie, použitie určitej stratégie je vždy podložené teoreticky a 

vychádza z detailnej analýzy konkrétnych problémov a potrieb klienta; 

 zameriava sa na prítomnosť a rieši problémy práve prítomné. Poznanie okolností, za 

ktorých problém vznikol vrátane jeho histórie, je súčasťou jeho analýzy, hlavný dôraz 

je však kladený na modifikáciu súčasného stavu; 

 zameriava sa na konkrétne, jasne definované problémy, o jasné formulácie v pojmoch 

pozorovateľného správania; 

 stanovuje konkrétne, funkčné ciele, ktoré chce klient počas terapie dosiahnuť po 

vzájomnej dohode pred začatím terapie; 

 zameriava sa na pozorovateľné správanie a vedomé psychické procesy, vychádza z 

overiteľných a objektivizovateľných faktov; 

 uplatňuje vedeckú metodológiu, vytvára hypotézy a následne ich empiricky overuje; 

 je edukatívne zameraná, jej konečným cieľom je dosiahnutie sebestačnosti, zvládnutia 

a osvojenia si metódy, ktorú potom klient používa k zvládnutiu problémov sám. 

(Možný, Praško 1999), 

 

Metódy a techniky oboch prístupov sa  javia ako veľmi príbuzné, uvádzame porovnanie 

nosných techník v oboch smeroch (bližšie Tabuľka 1).  
 

Tabuľka 1  

Metódy a techniky arteterapie a KBT prístupov.  

ARTETERAPIA KBT 

screening screening 

imaginácia expozície v imaginácii 

animácia hranie rolí 

koncentrácia práca s myšlienkami – jadrové schémy 

reštrukturalizácia kognitívna reštrukturalizácia 

rekonštrukcia explorácia 

transformácia písanie listov 

fantázie, asociácie asociácie 

začlenenie problémového miesta do nového 

kontextu 
edukácia 

recyklácia traumy 

zooming 
práca s katastrofickým scenárom 

relax pohybom relaxačné cvičenia 

vychytanie problémových 

oblastí − pretváranie 
riešenie problémov 

harmonizácia prevencia relapsu 

Zdroj: Šicková-Fabrici 2002; Praško a kol.2007; upravené a doplnené autorkou 
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Použiteľnosť arteterapie v rámci kognitívno - behaviorálnych prístupov (Hollá, Ondrejka, 

2011) navrhujú v oblastiach: 

 vyjadrenie aktuálneho stavu emócií; 

 analýza vývinu stavu cez emocionálne hodnotenie minulosti a súčasného stavu; 

 analýza vývinu stavu v priebehu ochorenia; 

 vyjadrenie aktuálneho problému; 

 percepcia vlastného ochorenia; 

 zhodnotenie efektu liečby, najmä emocionálne nastavenie;   

 stimulácia kognitívnych zložiek  a to tvorivosti a obrazotvornosti. 

 

Kognitívno - behaviorálne komplexné prístupy s možnosťou prepojenia s arteterapiou 

podporujú adaptívne stratégie zvládania stresu, riešenie problémov a konfliktov, asertivitu 

formou  interaktívnych  a skupinových techník ako i seba vnímanie a prijatie cez využitie 

projektívnych techník (Štefančíková 2016). Behaviorálne a kognitívne - behaviorálne prístupy 

sú nositeľmi jasne stanovených cieľov, kde sa terapeut a klient v procese liečby majú dostať, 

aby terapia bola progresívna. Takisto veľkou devízou psycho-edukačných prístupov je 

schopnosť spomínané ciele vyhodnotiť či už vo výskumnom či liečebnom aspekte ich použitia 

(Rubinová 2008). 

 

Psycho - edukačné prístupy kladú dôraz na učenie a aktívne riadenú situáciu, ktorá pomáha 

klientovi nadobudnúť nové schopnosti či nové vzorce správania. Použitie expresívnych techník, 

najmä arteterapeutických postupov v sociálnej práci je  prínosom pre emocionálny svet klientov 

a obohacuje racionálny, praktický a edukatívny charakter prístupu  v systéme kognitívno - 

behaviorálnych smerov. 

Možnosti aplikácie arteterapeutických techník v zážitkových skupinových aktivitách vnímame 

v zmysle prelínania cieľov (Šicková – Fabrici 2016): 

 katarzie - odblokovania vnútorných a vonkajších konfliktov v prežívaní; 

 korekcie - prostredníctvom modelových situácií poukázať na vhodný spôsob 

komunikácie; 

 tréningu sociálnych, motorických a komunikačných zručností; 

 zvýšenie sebadôvery a sebavedomia; 

 plnšieho akceptovania samého seba a svojich pocitov; 

 rozvíjania schopnosti určiť si vlastný smer a samostatne si osvojovať vedomosti; 

 posilňovať osobnostné kvality ako je flexibilita, vlastná iniciatíva a ochota riskovať. 

 

Za efektívny spôsob práce sociálneho pracovníka sa považuje sociálna práca so skupinou, ktorá 

predpokladá minimálne odborné poznatky a nápomocná je vlastná osobná skúsenosť vo forme 

špeciálnej prípravy vlastnou skúsenosťou skupinového výcviku. Príkladom dobrej praxe sú 

sociálno psychologické výcvikové skupiny pre študentov na vysokých školách. V práci so 

skupinou sa využívajú rôzne psychoterapeutické metódy a techniky, ktoré udávajú smer 

pôsobenia sociálneho pracovníka. Práca so skupinou nie je nevyhnutne orientovaná 

psychoterapeuticky, sú situácie, kedy je využitie skupinovej psychoterapie nápomocné. Práca 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

220  /  255 

 

so skupinou prináša sociálnemu pracovníkovi rôzne roly, zastáva rolu facilitátora, iniciátora, 

terapeuta alebo konzultanta (Žiaková, 2012). 

 

Počet psychiatrických vyšetrení na Slovensku v roku 2013 bol 1 mil 110 tisíc, v roku 2016 1 

mil 823 tisíc, pri zvyšovaní dostupnosti, destigmatizácii ako i sociálnej starostlivosti. Vidíme, 

že počet klientov stúpa napriek kvalite a dostupnosti, teda je možno uvažovať o zvýšenej 

potrebe služieb pre klientov. V košickom kraji bol počet hospitalizovaných pacientov  zo 

slovenského údaju 21 928 hospitalizácii  pri úzkostných stavoch spadá 4505 na Košický kraj 

ročne a z množstva 14930 hospitalizácii pri depresívnych ochoreniach  3055 pacientov. Za 

skutočne vysokým číslom však vnímame dvojnásobky až trojnásobky ľudí, ktorým sa mení svet 

a vysporiadavajú sa so zmenami, ktoré duševné ochorenie prináša. Deti, partneri, rodina... tí 

všetci sa potrebujú prispôsobiť.  

 

Spolu s klientom  v dospelom veku  sa stáva našim klientom aj  príbuzný, s ktorým žije 

v spoločnej domácnosti. Je potrebné si uvedomiť, že nielen klient sa učí žiť so svojim 

postihnutím, ale aj príbuzný sa učí prostredníctvom poradenských a psychosociálnych aktivít 

rešpektovať  postihnutie, problémy.  

 

Ročne stúpa počet hospitalizovaných pacientov na psychiatrických oddeleniach  s diagnózami 

depresie, schizofrénie a demencie. 28% tvoria celosvetovo neuropsychiatrické poruchy, 

ekonomická záťaž chorobou je najvýraznejší pri unipolárnej depresii, škodlivom užívaní 

alkoholu a demencii. Ďalší údaj, ktorý nás núti prehodnocovať oslovenú klientelu 

preventívnymi a podpornými programami je počet detských hospitalizácii vo veku 15 -20 

ročných na 10 000 obyvateľov je 130 adolescentov. Spoločnosť vyvíja prostriedky, kedy sa 

prekonáva vzdialenosť, komunikačné možnosti sú veľké, ale stráca sa blízkosť, empatia a 

radosť. Zo štatistických údajov z rokov 2016 a 2017 tvoria dominantnú časť vekovej štruktúry 

klienti dlhodobí vo veku od 26 do 59 rokov, ktorí sa v produktívnom období stretli s rôznymi 

psychosociálnymi dôsledkami súvisiacimi s ich zdravím. Mladiství do veku 18 rokov – deti 

a mladiství prichádzajú v doprovode zodpovednej osoby, rodičov.  Obdobie detstva 

a dospievania je obdobím, kedy sa súčasne stáva našim klientom nielen dieťa s určitým druhom 

problému, ale aj  rodič. Mnohé poradenské situácie súvisia najmä so zabezpečením 

optimálneho, funkčného rodinného prostredia pre dieťa v záujme zabezpečenia prirodzeného 

vývoja a s pomocou pri školskej integrácii a vzdelávaní.  

Pri predchádzaní problému spôsobeného nadmerným či chronickým stresom zohráva možnosť 

produktívneho odreagovania sa a uvoľnenia nahromadeného napätia prostredníctvom rôznych 

aktivít. Medzi najčastejšie uplatňované stratégie zvládania môžeme jednoznačne zaradiť 

kontrolu emócií, konkrétne najmä ich potláčanie (Regehr, Goldberg, Hughes, 2002 in Lovaš  

2014).   

 

Ukazuje sa, že existuje súbor silných ľudských stránok, ktoré sú s najväčšou 

pravdepodobnosťou nárazníkmi proti duševným ochoreniam: odvaha, optimizmus, 

interpersonálne zručnosti, pracovná morálkam, nádeje, poctivosť a vytrvalosť. Je vysoko 

pravdepodobné, že všetci v rôznej miere a intenzite disponujeme uvedenými osobnostnými 

charakteristikami. Ako ich podnecovať a udržiavať v optimálnom stave napomáhajúcom 
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prevencii nielen psychických ale i fyzických ťažkostí je otázkou poradenského procesu, 

sebareflexie ako i psychohygieny. V nami volených odborných aktivitách zameraných na 

odbornú a konkrétnu pomoc na podporu uvoľnenia emócii, reflexii nahromadených pocitov 

a zážitkov sú často navrhované expresívne techniky – arteterapia. 

Stretnutia Otvorme dvere, otvorme myseľ prebiehajú 1x mesačne. V doobedňajších hodinách 

sú realizované workshopy pre deti školských zariadení a poobede pre klientov zariadení 

sociálnych služieb a verejnosť. Workshopy pre deti sú zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe 

aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie. Workshopy pre dospelých sa zameriavajú na 

význam vlastného sebapoznávania, nahliadania na svoje prežívanie v interakcii s druhými. 

„Umelecké terapie v praxi “ je názov projektu, ktorého primárnou úlohou je práca s deťmi 

školských zariadení. Zámerom je prevencia šikany, vyčleňovania detí na základe odlišností, 

rôznosti a pozície sily. Sekundárnou úlohou je zameranie na zvýšenie sociálnych 

komunikačných zručností ľudí v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, 

rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach poskytujúcich služby na riešenie sociálno-

patologických následkov. Skupinová arteterapia má sociálny a integračný náboj, pretože aj 

napriek rôznorodosti skupiny sa vytvorí atmosféra akceptácie, tolerancie, kooperácie, každý 

pomáha pri výtvarnej činnosti každému, vzniká priateľstvo, tímová práca, upevňujú sa 

kolektívne vzťahy. Tieto faktory spôsobujú, že jedinci sa zapoja do skupinovej aktivity bez 

väčších problémov a ťažkostí a preto má skupinová forma väčší úspech ako individuálna. 

Skupinový arteterapeutický program, ako upozorňujú Kováčová, Guillaume (2010) vytvára 

účastníkom dostatočný priestor, v ktorom môže tvoriť, prežívať, znovu objavovať a korigovať 

problém, ktorý má. Môžeme teda konštatovať, že skupinový arteterapeutický program teda 

slúži ako prostriedok komunikácie, ktorá prebieha rečou farieb, línií, tvarov a výtvarnosti 

vypovedá o skutočnosti, skúsenosti, vzťahoch, túžbach, pocitoch a postojoch, ktoré pomocou 

výtvarného diela odovzdáva klient v terapii arteterapeutovi. (Guillaume, Kováčová, 2010; 

Campbellová  1998) 

ZÁVER 

Naša skúsenosť poukazuje na kumuláciu rôznych sociálnych problémov a dôsledkov 

neriešených situácii viažucich sa na zmenu zdravotného stavu, predovšetkým duševného, 

jedinca v systéme. I samotné záťažové obdobia ako je nástup do školy, nezamestnanosť, 

rozvod, strata blízkej osoby sa spájajú so zmenou psychického prežívania, pri nedostatočnej 

podpore sa môžu zo začiatku prirodzené dôsledky  stresových udalostí rozvinúť do patológie 

a stavov vyžadujúcich niekoľko ročnú liečbu a sprevádzanie. Vnímame, že napriek 

medializácii nie je prevencia v oblasti duševného zdravia dostatočná, možno zrozumiteľná, 

možno dostatočne cielená. Aktivity rozšírené o oblasť preventívno-zážitkových aktivít pre 

adolescentov je veľmi užitočná.  

 

Máme za to, že skorou a účinnou odbornou sociálnou intervenciou sa môže skvalitniť zaradenie 

klienta do života, do jeho rodinného prostredia. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje 

sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie 

zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. 
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KOGNITÍVNY TRÉNING PAMÄTE SENIOROV 
 

COGNITIVE MEMORY TRAINING OF SENIORS 
 

Andrea Seberíni 47 

 

 
ABSTRAKT  

Starnutie a staroba sú významnou etapou ontogenetického vývinu jednotlivca a predstavujú prirodzenú 
súčasť životného cyklu človeka. Sú javom individuálnym a spoločenským. Sprievodným znakom 

starnutia je postupné znižovanie psychickej a fyzickej výkonnosti ale aj úpadok kognitívnych funkcii ako 

pamäť, myslenie, orientácia, pozornosť, reč. Významom kognitívneho tréningu pamäte pre seniorov je 
okrem iného aktivizovať mentálne schopnosti seniora, a tak prispievať k vytváraniu podmienok pre 

dobré fungovanie pamäte aj vo vyššom veku, dosiahnutie dostatočného stupňa nezávislosti seniora v 

každodennom živote. V súvislosti s tým je základnou myšlienkou tejto štúdie zdôraznenie významu 
pravidelného tréningu pamäte a udržanie duševného zdravia do vysokého veku. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Seniori. Kognitívne funkcie. Kognitívny tréning. Pamäť. 

 

 

ABSTRACT  
Aging and old age are an important stage in the ontogenetic development of an individual and represent 

a natural part of a person's life cycle. They are a feature of the individual and the social factors. The 

accompanying sign of aging is the gradual reduction in mental and physical performance, but also the 
decline of cognitive function such as memory, thinking, orientation, attention, speech. The importance 

of cognitive memory training for seniors is, among other things, to activate the mental capabilities of 

the elderly, thus contributing to the creation of conditions for well-functioning memory even in older 

age, achieving a sufficient degree of seniority in everyday life. n this context, the underlying idea of this 
study is to emphasize the importance of regular memory training and the maintenance of mental health 

in the elderly. 

 

KEYWORDS  

Seniors. Cognitive functions. Cognitive training. Memory. 
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V poslednej dobe je vyspelá spoločnosť svedkom stúpajúcej vitality a aktivity ľudí v staršom 

veku. Staroba verzus kognitívna sviežosť je aktuálna téma v dnešnej dobe, kedy relatívne 

zastúpenie starších ľudí - predovšetkým vo vyspelých štátoch vďaka pokroku v medicíne 

a lepším socioekonomickým podmienkam naďalej stúpa. K starnutiu obyvateľstva dochádza vo 

väčšine krajín sveta. Starnutie je prirodzený proces, ktorého výsledkom je zhoršenie 

morfologických, funkčných a kognitívnych schopností.  Jedným z hlavných znakov staroby je 

zhoršujúca sa pamäť. Obzvlášť pre staršieho človeka je čoraz ťažšie si zapamätať nové mená, 

čísla, alebo tváre. Problémy s pamäťou sa s pribúdajúcim vekom akumulujú a ľudia začínajú 

mať logicky obavy. Trénovanie pamäťových funkcií seniorov je jedným z prostriedkov, ktorý 

môže zabezpečiť dostatočný stupeň mentálnej nezávislosti pre každodennú činnosť seniorov.  

 

Výskumy Changa (2012) potvrdzujú, že starnutie znižuje všetky kognitívne funkcie, vrátane 

psychomotorického tempa, rozhodovania, pozornosti a pamäti. Pravidelné precvičovanie 

pamäte je jednou z možností, ako si udržiavať dobrú fyzickú, psychickú a intelektuálnu 

kondíciu. V tejto súvislosti je základnou myšlienkou tejto štúdie zdôraznenie významu 

pravidelného tréningu pamäte a udržanie duševného zdravia až do vysokého veku. V rámci nej 

by som sa rada zamerala aj na možnosti využitia kognitívnych tréningov v praxi a zároveň 

chcem upozorniť na skutočnosť, že trénovanie pamäte seniorov môže zohrať dôležitú úlohu 

ako prevencia negatívnych dôsledkov starnutia a staroby. Ďalej sa pokúsim prispieť k zvýšeniu 

povedomia, že trénovanie pamäti vo vyššom veku je významné predovšetkým pre udržiavanie 

sebestačnosti alebo aspoň čiastočnej sebestačnosti starších osôb na podklade zrealizovaného 

projektu „Putujeme so spomienkami“. 

 

Psychické deficity ako oslabenie vštepovania informácii, nárast zabúdania alebo ubúdajúce 

schopnosti koncentrácie mozgu môžu byť preto u zdravých starších osôb prisudzované 

nedostatočnému tréningu. Prostredníctvom kvalifikovaného cvičenia kognitívnych funkcii a to 

predovšetkým pamäte a myslenia, tak môžu seniori znovu získať, zlepšovať a udržať si svoju 

psychickú výkonnosť.  

 

KOGNITÍVNE FUNKCIE A STAROBA 

Kognitívne, alebo poznávacie funkcie patria popri emóciách a konatívnych, resp. voľných 

procesoch medzi hlavné oblasti psychických funkcií. Kognitívne funkcie majú poznávaciu 

hodnotu, a sprostredkovávajú kontakt s vnútorným a okolitým svetom. Podľa 

neuropsychologickej publikácii Neuropsychological Assesemnet (In Lezak a kol., 2004) ich 

delíme na štyri funkcie a to:  

a) receptívne funkcie (vnímanie, orientácia, pozornosť), ktoré zahŕňajú schopnosť vyberať, 

získavať, klasifikovať a integrovať informácie.  

b) pamäťové schopnosti a učenie sa vzťahujú k ukladaniu a vybavenosti informácii; 

c) myslenie zahŕňa mentálnu organizáciu a reorganizáciu informácii; 

d) expresívne funkcie (reč, kreslenie, písanie, manipulovanie) sú prostriedky, ktorými sú 

informácie odkomunikované.  
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Uvedené procesy nefungujú oddelene, nakoľko sa nachádzajú v neustálej vzájomnej interakcii. 

Receptívne funkcie, operácie vstupu v počítačovej analógii, zahŕňajú schopnosti vybrať, získať, 

roztriediť a integrovať informácie z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Pamäť a učenie sú 

funkcie osvojovanie si, uchovávania a vybavovania si informácií. Analogicky k operácii 

spracovania informácii je myslenie, ktoré zahŕňa mentálnu organizáciu a reorganizáciu 

informácii. A nakoniec, výstupným operáciám zodpovedajú expresívne funkcie, ktoré slúžia na 

komunikáciu s prostredím a konanie. Pozornosť považuje za premennú mentálnych aktivít, je 

predpokladom fungovania kognitívnych funkcií – pozornosť podporuje, predchádza a udržiava 

aktivitu jednotlivých kognitívnych funkcií (Lezak a kol., 2004). 

 

Pri starnutí zvyčajne dochádza k úpadku rozličných duševných schopností. Podľa 

preštudovaných štúdii vedci zatiaľ najlepšie preskúmali pamäť. Starší ľudia často trpia 

poruchami epizodickej pamäti, zabúdajú podrobnosti − napríklad kde naposledy zaparkovali 

auto. Príčinou môžu byť poruchy kódovania, ukladania, či vyvolávania spomienok. Ak 

výskumníci podrobia takýchto ľudí laboratórnym testom, zistia, že výrazne zaostávajú pri 

úlohách, ktoré vyžadujú rýchle presúvanie pozornosti z jedného objektu na druhý. Poruchy sa 

prejavujú aj pri úlohách zaťažujúcich pracovnú pamäť, teda pri krátkodobom ukladaní 

informácií a manipulácii s nimi. Na druhej strane starší ľudia nemajú problémy so sémantickou 

(konceptuálnou) pamäťou a ich vedomosti o svete často prekračujú poznatky mladších 

dospelých (Costandi, 2014). Výskumníci podľa Costandiho (2014) informovali aj o tom, že 

starší dospelí prejavujú väčšiu empatiu a prežívajú vyšší stupeň emočnej pohody ako mladší 

ľudia. 

 

Inteligencia je zachovaná, avšak v myslení a konaní sa začína prejavovať pomaly rigidita. V 

štruktúre osobnosti sa menia hodnoty a potreby. Dôležité je zdravie, bezpečie a istota. Mení sa 

postoj k sebe samému a druhým. Objavuje sa emočná labilita a depresívne ladenie. Klesá 

schopnosť psychickej adaptability, ktorej príčinou je znížená plastickosť nervovej sústavy 

(Jedlička, 2002). Klesá schopnosť koncentrovať a rozdeľovať pozornosť, či rýchlo reagovať na 

podnet a jeho zmenu. Reakčný čas vekom rastie a ešte významnejšie sa to prejavuje v 

prípadoch, keď si senior musí vybrať z viacerých možností a na ich základe sa rýchlo rozhodnúť 

(Heretik a kol., 2007). So zmenami v kognitívnych funkciách úzko súvisia aj zmeny vo 

verbálnej komunikácii, napr. problémy vo vyjadrovaní sa, formulácii viet, vybavovaní 

potrebných výrazov. Znižuje sa verbálna fluencia, vznikajú ťažkosti s pomenovaním 

predmetov, používanie všeobecných pomenovaní namiesto konkrétnych a pod. (Costandi,  

2014). 

 

K typickému znaku starnutia patrí spomalenie psychickej činnosti. Mnoho štúdii dokázalo 

rozdiely medzi mladšími a staršími v rýchlosti reakcií. Pre klinickú prax z toho vyplýva, že 

starším osobám nevyhovuje činnosť vyžadujúca rýchle rozhodovanie (Litomerický, 1993). 

 

Zaujímavú súvislosť nachádzam podľa Holtzera a kol. (2006) medzi kognitívnymi funkciami 

a motorikou u starších ľudí. Zistená bola štatisticky významná súvislosť medzi kognitívnymi 

výkonmi a tempom chôdze, či medzi kognitívnymi výkonmi a rovnováhou, ktorá je priamo 

spojená s rizikom pádu. Zatiaľ nie je celkom ozrejmený mechanizmus starnutia organizmu, 
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jeho príčiny ani spôsoby spomalenia či zastavenia avšak je známe, že „kognícia“ , tak ako 

ostatné funkcie a štruktúry organizmu sa časom „opotrebujú“.  

 

KOGNITÍVNE TRÉNINGY PAMÄTE A KOGNITÍVNA „SVIEŽOSŤ“ 

Vzhľadom ku starnutiu populácie a tým pádom k vyššiemu zastúpeniu osôb s rôznymi 

stupňami kognitívneho postihnutia až demencie, stúpa záujem o preventívne a intervenčné 

postupy. Konečným cieľom kognitívneho tréningu je zvýšiť či udržať kognitívne schopnosti na 

zdravej úrovni pre dlhšie obdobie života v nádeji, že tým prispeje ku každodennému 

fungovaniu seniora. Kognitívny tréning je využívaný ako forma prevencie pred 

neurodegeneratívnymi ochoreniami a slúžia k udržaniu tzv. „kognitívnej sviežosti“ seniora. 

Takáto forma stimulácie poznávacích schopností dokáže pozdržať, či oddialiť nástup tzv. 

neúspešného starnutia, či tzv. mierneho kognitívneho zhoršenia. Ide o vybudovanie určitej 

kognitívnej reziliencie. Kognitívna reziliencia sa prejavuje odolávaním zmenám v starnutí 

a predovšetkým k ich zvládaniu (Vágnerová, 2007). 

Pravidelné cvičenie pamäte má najväčší význam u zdravých seniorov. V prípade osôb 

postihnutých demenciou využíva tento prístup tréningu podobne, avšak viac šetrnejšie 

techniky.  Ak uvádza Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. (2007) ide o tzv.  kognitívnu 

rehabilitáciu. Sú to napr. rôzne zjednodušené slovné hry, skladanie obrazcov, doplňovanie slov 

a pod.  

 

Na zachovanie, či zlepšenie kognitívnych funkcií seniorov je veľmi vhodná metóda 

reminiscenčnej terapie. Čunderlíková a Karoľová (2012) reminiscenciu vymedzujú ako 

spomienkovú metódu, ako akt z novu vyvolania spomienok a udalostí z minulosti, ktoré majú 

pre seniora terapeutický a stimulačný  účinok, pričom dopĺňam, že spomienky sú kreatívny 

prístup, ktorým stimulujeme nielen kognitívne funkcie seniorov, ale zmierňujeme ním i 

nežiaduce behaviorálne prejavy. Zlepšenie kvality života rovná sa zdokonalenie všetkých 

mozgových funkcii naraz. Ideálne je keď k takémuto zlepšeniu dochádza prirodzenou cestou tj. 

bez akéhokoľvek vonkajšieho chemického zásahu. Cesta ku zlepšeniu pamäte nie je zložitá a je 

otvorená pre každého jedinca. Na to, aby bola úspešná musí byť však vytrvalá a kvalitná. 

V súvislosti s trénovaním pamäte je vhodné spomenúť niekoľko informácii o tzv. teórii 

trénovania pamäte (enhancing memory).  

 

Podľa Křivohlavého (2005) vychádza teória trénovania pamäte z nasledujúcich empirických 

poznatkov, pri ktorých k lepšiemu zapamätaniu i vybavovaniu poznatkov pomáha:  

 ak je materiál štruktúrovaný (v súbore informácii existuje určitý poriadok);  

 ak je materiál zmysluplný; 

 ak sú efektívne využité mnemotechnické postupy (tj. techniky, ktoré pomáhajú k lepšiemu 

zapamätaniu si faktov a súvislosti). 

 

Trénovaním pamäte sa dnes celosvetovo zaoberá viacero organizácií – napríklad 

„Bundesverband Gedachtnistraining nach Med. Dr. Franziska Stengel, E.V.“ v Nemecku a 

podobné organizácie napr. v Rakúsku, Holandsku, Belgicku, alebo v Anglicku apod. 

Tréningové metódy môžu byť aplikované pomocou počítača. Existuje tréning na okamžitú 

pracovnú pamäť − zrakovú, ako aj priestorovú. Je možné aplikovať tréning aj na nácvik 
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dlhodobej pamäte. Inou formou tréningu je vypĺňanie tzv. pamäťových zošitov s postupne sa 

zvyšujúcou náročnosťou úloh pre nácvik pamäti. Taktiež tréning pamäti – zameraný na 

verbálnu epizodickú pamäť – seniori sa učia memotechnickým stratégiám pre zapamätanie si 

textov a príbehov. Seniorom sú podrobne vysvetlené mnemotechnické stratégie a následne 

dostanú individuálny, alebo skupinový feedback (Ball, Edwards a Ross, 2007). Následne sa 

učia memorovať zoznam napísaných slov, s rôznym obsahom, napr. jednotlivé zložky nákupu 

a pod. Slovná organizácia a semantické prepracovanie je zamerané na slovné prostriedky, napr. 

vodítko prvého písmena, alebo prvých troch písmen (Ball, Edwards a Ross, 2007). 

 

Popri samotnom cvičení pamäte hrá taktiež veľmi dôležitú úlohu „osoba trénera pamäte“. 

Z vlastných skúsenosti vyplývajúc tréner pamäte by mal byť vyškolený predovšetkým 

v poznaní zákonitosti ľudskej psychiky, starobe a v chápaní pamäťových procesov.  

 

PROJEKT „PUTUJEME SO SPOMIENKAMI“  

Cieľom projektu „Putujeme so spomienkami“, ktorý bol zrealizovaný v roku 2018, boli 

skupinové kognitívne tréningy pamäte pre seniorov na podporu ich autonómie, 

samostatnosti a na udržanie sebestačnosti. Cieľovou skupinou projektu boli aktívni seniori 

v post produktívnom veku (nad 60 rokov). V rámci riešenia projektu sme pracovali s desiatimi 

účastníkmi v jednej skupine. V prípravnej fáze tohto projektu boli rozdistribuované propagačné 

materiály informujúce o pripravovanej aktivite (plagáty, letáky). Nábor bol zameraný na 

získanie starších osôb, ktorí dovtedy nenavštevovali žiadny tréning pamäte (tréning 

kognitívnych funkcií), a ktorí bolo ochotní splniť dve podmienky. Prvou podmienkou bolo 

absolvovanie MMSE test, výstupného testu a druhou podmienkou absolvovanie kurzu 

„trénovania pamäte“ s minimálnou absenciou. Realizačnú fázu  projektu sme postupne napĺňali 

počas troch mesiacov (august – október), kde sme sa pravidelne počas uvedených termínov 

v projekte (jeden krát do týždňa) stretávali so seniormi. V každom prípade je dôležité  klásť 

dôraz na prispôsobenie úloh skupine. Preto sme pred realizáciou aktivít zrealizovali Mini 

Mental State Examination (MMSE) – skríningovú metóda vyšetrenia základných kognitívnych 

funkcií, ktorú sme použili na základné rozčlenenie seniorov do skupín. Daná metóda obsahuje 

30 otázok. Podľa škály môžeme vyhodnotiť 30 – 27 bodov ako normu, 26 – 24 bodov ako 

mierny kognitívny deficit, 23 – 18 bodov ako ľahkú demenciu, 17– 6 bodov ako stredne ťažkú 

demencia, 6 – 0 bodov ako ťažkú demencia (Vajdličková, 2008). 
 

Graf 1 

Výsledok MMSE testu 
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Ako z uvedeného grafu vyplynulo v skupine sa nachádzali prevažne seniori, ktorí spĺňali 

bodové kritéria v hranici normy. Na základe výsledkov zrealizovaného testu kurz obsahoval 

nasledujúce tematické oblasti: 

 Teoretický úvod do problematiky pamäte. 

 Stratégie prístupu k trénovaniu pamäte. 

 Mnemotechniky a koncentračné cvičenia. 

 Tvorba programov pre praktický výcvik. 

 Pohybom, hudbou, tancom k vyššej výkonnosti mozgu 

 Aktivizácia mozgovej výkonnosti formou aktivít na zapamätávanie si a znovu vybavenie 

informácii 

 

Na nasledujúcich stretnutiach sa pomocou kognitívnych tréningov cvičila pamäť zúčastnených, 

ako aj udržiavanie pozornosti a koncentrácie. Vzájomná komunikácia a pomoc pri cvičeniach 

mala vplyv na zlepšenie medziľudských vzťahov u zúčastnených. Tiež sa povzbudili pocity 

prináležitosti ku skupine a skupinová identita u seniorov, ako aj tvorivosť pri tvorbe panelov. 

Program stretnutia obsahoval cvičenia: 

 Kognitívny výcvik (myslenie). 

 Psychomotorické cvičenie. 

 Cvičenie pre posilnenie sociálnych interakcií.  

 

V súvislosti s tým uvádzam príklad ako štruktúrovane prebiehalo trénovanie pamäte seniorov 

(téma programu „ľudové piesne a hudba“) 

1) Zahrievacie cvičenie (10min.) – psychomotorické cvičenie v sprievode hudby. Cviky sú 

jednoduché a nenáročné, prispôsobené individuálnej fyzickej zdatnosti seniora.  

2) Hlavná téma I. (20min.) – kategorizácia hudobných nástrojov na obrázku a následne ich 

zapamätanie si za pomoci využitia mnemotechnických pomôcok. 

3) Odľahčujúce cvičenie (5min.) – počúvanie známej ľudovej skladby a zaspomínanie si, 

využitie reminicenčných techník. 

4) Hlavná téma II. (15min.) – vyhľadávanie, čo  najviac hudobných skladateľov, spevákov 

apod. 

5) Záverečné cvičenie (5-10min.) – spoločný spev ľudovej hudby. 

Ako je možné vidieť z uvedeného príkladu, zahrievacie cvičenia je vhodné kombinovať s 

trénovaním pamäte a s pohybovou aktivitou. Pri tvorbe pamäťových techník sa využívali 

tzv. asociácie a vizualizácie. Pre seniorov je vždy jednoduchšie si zapamätať novú 

informáciu ak si ju môže asociovať s niečím známym. Často využívanou mnemotechnikou 

je napríklad (Sternberg, 2002): 

Metóda LOCI (z latinského slova „locus“ – miesto) bola vyvinutá pre zapamätanie si 

informácii v danom poradí s použitím dôverne známeho priestoru. 

Akronymum – je vytvorené zo začiatočných písmen slov, ktoré si chceme zapamätať. 

Akrostikum – predstavuje celé vety, ktoré začínajú rovnakými písmenami ako si chceme 

zapamätať.  

Kategorizácia – ak si chceme zapamätať 15 rôznych obrázkov v ľubovoľnom poradí, je 

nevyhnutné utvoriť si z nich kategórie a podkategórie (max. po päť položiek) 
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Zapamätávanie si pomocou príbehu – túto techniku používame ak si chceme zapamätať 

informácie v určitom poradí, ktoré nie sú nijako príbuzné a neexistuje medzi nimi žiadna 

súvislosť.  

 

Posledné stretnutie bolo zamerané na reminiscenciu. Seniori si priniesli spomienkové predmety 

a fotoalbumy z ich detstva, mladosti a taktiež aj významných životných udalostí. Najprv 

diskutovali o svojich zážitkoch zo života, ktoré boli zobrazené na prinesených predmetoch 

a potom spoločne vytvárali koláže, ktoré následne upevnili na panely. Výstupom projektu bolo 

zrealizovanie putovnej výstavy  po Zariadeniach sociálnych služieb s názvom: „Putovanie 

s kufríkmi spomienok“, ktorá sa stretla s veľkým záujmom nielen u seniorov, ich príbuzných, 

ale aj mladých dobrovoľníkov a pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb.  

 

Môžeme skonštatovať zistené faktory ovplyvňujúce účinok kognitívneho tréningu: 

1. Vek pacienta – čím je pacient mladší, tým je šanca na zlepšenie väčšia. 

2. Zdravotný stav. 

3. Stupeň úrovne kognitívnych funkcii (MMSE).  

3. Motivácia a vzájomná dôvera.  

4. Zvládnutie emocionálnych problémov, depresie, agresívnych reakcií a pod. 

5.Pri diagnostikovanej zníženej kognitívnej schopnosti je dôležité včasné zahájenie kognitívnej 

rehabilitácie. 

6. Úspešnosť tréningu závisí na vôli a aktivite pacienta.  

7. Reakcia rodiny a sociálne prostredie. 

8. Úspech je podmienený vytrvalosťou a množstvom času, ktorý jedinec cvičeniam venuje.  

 

Uvedomujeme si, že na zlepšenia kognitívnych funkcií je potrebné omnoho dlhšie časové 

obdobie ako na zlepšenie motorických funkcií. Odporúčaná frekvencia je 2-3 krát týždenne 

s celkovým počtom sedení 20 -  40. Trvanie programu 8-16 týždňov. Dôležité je aplikovanie 

naučených stratégii do každodenného života, ktoré predstavuje mnohokrát problém  ako uvádza 

Navrátilová (2012). Test, ktorý dostali účastníci vzdelávanie pri výstupe pozostával zo 17 

otázok. Otázky boli zamerané na zlepšenie pamäťových schopností. Okruh otázok bol 

zameraný na zistenie schopnosti zapamätania si bežných vecí z každodenného života 

(schopnosť zapamätať si nákupný zoznam, telefónne čísla detí, termínov u lekára, údaje 

o adrese, mená svojich priateľov apod.). Učenie sa novým technikám zapamätávania a ich 

následná aplikácia v bežnom živote v priebehu troch mesiacov priniesla pozitívne výsledky a 

zlepšila kvalitu života jednotlivých účastníkov vzdelávacieho cyklu.  

 

Našim záujmom bolo zistiť účinnosť krátkodobých kombinovaných tréningov v počte dvanásť 

stretnutí. Môžeme zosumarizovať, že účinky krátkodobej kombinácie cvičení kognitívnych pre 

staršie osoby poskytujú sľubnú koncepciu odbornej prípravy na zlepšenie kognitívnych a 

pohybových schopností, ktoré ponúkajú väčší potenciál na každodenný život.  

 

ZÁVER 

Trénovanie pamäte je rovnako dôležité ako telesný tréning. Činnosť mozgu je možné prirovnať 

k činnosti svalu – ak nie je zaťažovaný, „ochabne“. Staroba so sebou prináša i nové poznatky. 
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Je vedecky dokázané, že tvorba mozgových buniek a nervových spojení je možná aj vo vyššom 

veku. Výsledkom zo zrealizovaných kognitívnych tréningov pamäte v rámci projektu 

„Putujeme so spomienkami“ je pozitívny ukazovateľ dosiahnutých hodnôt, ktoré sú v prospech 

trénovania pamäti. Progres významu kognitívneho tréningu narastá s počtom vzdelávacích 

cyklov so zvyšujúcou sa náročnosťou trénovania kognitívnych schopností.  

 

Ďalším vedeckým bádaním boli zaujímavé zistenia, ktoré by poskytli generalizovateľnosť 

tréningu kognitívnych funkcii a to konkrétne fluidnej inteligencie. Na dlhodobý efekt tréningu 

kognitívnych funkcii existujú rozporuplné názory. Vo svete prebiehajú mnohé štúdie, ktoré sa 

líšia designom, veľkosťou súboru, zameraním tréningu a pod. Pre túto zložitosť nedochádza k 

jednoznačným názorom. Preto by za zmienku stála odpoveď: Aké majú tréningy pamäte 

generalizovaný dopad? 

 

Život seniorov je potrebné chápať ako celoživotnú cestu, človek od narodenia prechádza 

určitými zmenami, ktoré sú v tretej fáze života seniorov dôležité. Křivohlavý (2011) poukazuje 

na to, že úlohou tretej fázy života je kultúrna a osobnostná zrelosť v plne rozvinutej, ucelenej a 

harmonickej osobnosti, ktorá sa stále snaží podieľať sa na kultúrnom dedičstve a odovzdáva ho 

ďalej.  
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PRÍBEH (NE)JEDNÉHO UČITEĽA – THE STORY OF A TEACHER 

INFORMÁCIE O PROINKLUZÍVNOM PROJEKTE, KTORÝ SPÁJA RODIČOV, 

UČITEĽOV I INÝCH NA EDUKÁCII PARTICIPUJÚCICH ODBORNÍKOV 
 

THE STORY OF A TEACHER − INFORMATION ABOUT A PRO-INCLUSIVE PROJECT, WICH 

CONNECTS PARENTS, TEACHERS AND OTHER PROFESSIONALS PARTICIPATING ON 

EDUCATION 
 

Timea Tóthová48 

 

 

ABSTRAKT 

V príspevku sa zameriavame na krátky sumár proinkluzívne orientovaného projektu realizovaného 

v Bratislave. Ako liečební pedagógovia považujeme v kontexte inkluzívneho vzdelávania za potrebné 
interdisciplinárne zdieľať prieniky z našej terapeuticko-výchovnej praxe s prienikmi praxe učiteľov 

bežných tried. Táto skutočnosť podporila myšlienku pravidelne realizovať projekt intravíznych stretnutí, 

v ktorom sú dnes angažovaní viacerí odborníci rôznych oborov, ktoré na edukácii participujú. Pre 
sledovanie inkluzívneho edukačného cieľa a reflexii mnohorakosti a komplexnosti potrieb detí v bežných 

školách považujeme otváranie interdisciplinárnych diskusií pedagogických odborníkov aj medziškolovo 

za nosné. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Inklúzia. Proinkluzívne prostredie. Interdisciplinárna spolupráca. Inkluzívny priestor. Inkluzívny 

jazyk. Komplexná podpora dieťaťa. Ekológia vývinových vplyvov. 
 

 

ABSTRACT 
In this article we focus on a short summary of pro-inclusive orieneted project in Bratislava. As 

therapeutic pedagogues we consider that in the context of inclusive education it is necessary to share 

interdisciplinary overlaps of our therapeutic-educational practice with practice of teachers in regular 

classes. This fact supported an idea to organise a project containing intravision meetings on a regular 
basis, where many professionals from different fields of education are involved. We are convinced that 

opening interdisciplinary discussions between professionals on education and between schools as well 

is a must in order to follow an inclusive education goal and reflection of diversity and complexity of 
children’s needs in regular schools.  

 

KEY-WORDS  
Inclusion. Pro-inclusive environment. Interdisciplinary cooperation. Inclusive space. Inclusive 

language. Complex support of a child. Ecology of developmental influences. 

  

                                                             
48 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, 

Katedra liečebnej pedagogiky Račianska 59, 813 34, Bratislava, , email: tothova103@fedu.uniba.sk 
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V novembri 2017 sa v Bratislave vďaka spolupráci Asociácie liečebných pedagógov a 

Slovenskej komory učiteľov uskutočnilo pilotné proinkluzívne stretnutie projektu pre učiteľov 

a iných, na edukácii participujúcich odborníkov, vrátane rodičov. Organizátormi projektu sú 

liečební pedagógovia, ktorých kompetenciou ako odborných pracovníkov v školstve je 

vytvárať a podporovať proinkluzívne prostredie aj prostredníctvom poskytovania odborného 

poradenstva pre učiteľov a rodičov. 

 

Hlavnými cieľmi projektu bolo: 

1. Zoskupiť spektrum učiteľov z praxe za účelom sieťovania sa, spolupráce a zdieľania 

svojich praktických skúseností, postojov či názorov na konkrétnu problematiku.  

2. Budovať silnú heterogénnu komunitu pedagogických odborníkov, ktorých 

charakterizuje aktuálnosť, spolupatričnosť a proinkluzívne nastavenie.  

 

Čiastkové ciele projektu sme definovali ako potrebu: 

1. Posilniť učiteľské profesijné “JA.” 

2. Senzitivizovať učiteľov i iných participujúcich odoborníkov pre potreby všetkých detí. 

3. Individuálne profitovať z kolaboratívneho prístupu k rozmanitým problémom.  

4. Rozšíriť učiteľovo profesijné “JA” o nové zručnosti a vedomosti vyplývajúce z 

požiadaviek inkluzívnej školy - školy pre všetkých.  

5. Kontinuálne posilňovať interdisciplinaritu aj prostredníctvom pozývaných hostí - 

odborníkov, ktorí na edukačnom procese participujú (rodičia, špeciálni a liečební 

pedagógovia, školskí psychológovia, sociálni pedagógovia, logopédi, asistenti učiteľa, 

pediatri,... 

 

Zhrnutím cieľov a motiváciou k realizácii takéhoto formátu intravíznych stretnutí, bola reflexia 

absentujúcej pravidelnej vzájomnej podpory učiteľov bežných tried a potreba posilnenia 

interdisciplinárnej spolupráce angažovaných, na edukácii participujúcich odborníkov v zmysle 

spolupatričnosti, diskusie, zdieľania odborných skúseností, a prinášania aktuálnych, na široké 

spektrum potrieb dieťaťa orientovaných tém. Spoločným menovateľom všetkých stretnutí 

projektu, ktorý aj naďalej pokračuje, je inkluzívne vzdelávanie. Jeho základ ako autori 

myšlienky vidíme práve v budovaní podporných vzťahov nielen medzi deťmi v triedach, ale aj 

odborníkmi, ktorí ich v školskom prostredí (i mimo neho) sprevádzajú.  

 

Vo formáte Príbeh (ne)jedného učiteľa – The story of a TEACHER sme zámerne zvolili formu 

procesuálnej medziškolskej interdisciplinárnej spolupráce, aby sme všetci mohli čo najviac 

profitovať zo svojich skúseností. Hlavná myšlienka pre projekt vyvstala z presvedčenia, že ak 

máme byť tí, ktorí majú pomáhať vytvárať inkluzívne prostredie v dnešných triedach škôl, tak 

by sme ho primárne my, ako odborníci mali mať vytvorené aj sami medzi sebou a indiviuálne, 

v kontexte svojej dennodennej praxe z neho profitovať. Procesuálne budovanie spolupracujúcej 

heterogénnej komunity odborníkov, ktorého koncepčný model sa nám projektom Príbeh 

(ne)jedného učiteľa - The story of a TEACHER podarilo zrealizovať považujeme pri podpore 

inkluzívneho vzdelávania na bežných školách za nosné.  
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Interdisciplinárny prístup nám umožňuje inklúziu teoreticky, ale najmä prakticky uchopiť v 

jej troch základných rovinách:  

„1. Eticko-filozoficko-právna rovina je o rovnosti, rešpekte, úcte a práve každého dieťaťa byť 

súčasťou triedy, školy, komunity. Je aj o definíciách, čo to inklúzia vôbec je. Je o dobrých 

vzťahoch a je aj o tom, čo si každé dieťa zaslúži. 

 

2. Fyziologicko-psychologická rovina je o možnostiach, potrebách a limitoch dieťaťa. Učí 

rozumieť napríklad tomu, prečo dieťa s ADHD nedokáže obsedieť na mieste, alebo prečo má 

dieťa s Aspergerovým syndrómom hypersenzitívne vnímanie - prečo nie je niekedy dieťa 

neposlušné len nezrelé, a čo mu bráni využiť zrelšie stratégie správania a učenia. 

3. Pedagogická rovina je o stratégiách, metodikách, formách, a prístupoch k dieťaťu. Je o tom, 

ako dieťa sprevádzať tak, aby bol napĺňaný jeho potenciál, o ktorom nikto dopredu nevie 

predpokladať, aký široký a hlboký v skutočnosti bude a čo všetko dieťa s pomocou dobrých 

učiteľov a iných členov tímu dokáže“ (Vodičková, Tóthová, 2018).  

 

V rámci projektu sa sústredíme na iniciovanie odborných diskusií a zážitkových modulov v 

témach, týkajúcich sa učiteľovej roly v dnešných školských triedach, jeho postoja a vplyvov 

naň v kontexte fenoménu inkluzívnej edukácie, sebareflexie, či hraniciach učiteľa i dieťaťa. 

Poukazujeme tiež na potrebu hovoriť o tzv. „skrytých“ deťoch v triedach, ktorých potreby a 

následné stratégie ich saturácie v školskom prostredí v odborných publikáciách či diskusiách 

na tému inkluzívneho vzdelávania často absentujú (napríklad realizované semináre na témy ako 

fetálny alkoholový syndróm, trauma, narušená vzťahová väzba a pod.). Zastávame názor, že 

pre pedagógov v triedach nie je primárne dôležitou úlohou dieťa kategorizovať a „zaradiť do 

špeciálnej škatuľky“, ale porozumieť mu, vedieť načúvať jeho signálom a objavovať kanál, 

ktorý  nám dieťa samé „ukáže“, a prostredníctvom ktorého mu vieme byť nápomocnými, 

sprevádzajúcimi.  

 

V kontexte troch citovaných rovín interdisciplinárneho uchopenia inklúzie v rámci projektu na 

seminároch zvýrazňujeme a prakticky modelujeme aj osvojenie si inkluzívnej komunikácie. 

Dôležitým bolo pre nás v rámci seminárov projektu definovať a prakticky uchopiť „inkluzívny 

jazyk“, pri ktorom sa okrem iného opierame aj o American Psychological Association (APA). 

Odborníci z APA – Dunn a Andrews (2015) zdôrazňujú význam zrelej komunikácie 

odborníkov formou komunikácie bez predsudkov v podobe „person − first language“ alebo 

„identity − first language“. Základnou stratégiou v písomnej či verbálnej komunikácii je dať 

človeka na prvé miesto 

1. Kto je? − jedinečnosť, a potom čo všetko ho dotvára, teda  

2. Aký je? – komplexnosť. V komunikácii pedagóga považujeme za dôležité zvýrazňovať ako 

aj verbálne v komunikácii pracovať so schopnosťou, nie neschopnosťou dieťaťa pričom je 

dôležité disponovať dobrými diagnostickými schopnosťami, aby dokázal správne zhodnotiť 

závažnosť problému (Horňáková, 2017). Ako autorka (ibidem) dodáva, aj komunikácia 

odborníkov musí odrážať cieľ v podobe „dobra“ pre dieťa, nie odľahčenie situácie pedagóga. 

Zrelá komunikácia, je okrem zmeny postoja v proinkluzívny – orientovaný na potreby dieťaťa  

- komplexne podmienená aj rozširovaním odborných vedomostí a zručností učiteľov dnešných 
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tried. Formát Príbeh (ne)jedného učiteľa – The story of a TEACHER vidí ťažisko práve vo 

forme medziškolskej procesuálnej interdisciplinárnej spolupráce, ktorá v praxi absentuje. 

 

V rámci jedného z úvodných seminárov sme na uvedenom modeli (Obr. 1) pre odborníkov 

ilustrovali, prečo je pre učiteľa dôležité niečo meniť a vstupovať do „inkluzívneho priestoru“, 

čo si to vyžaduje, a prečo to vie byť pomáhajúcim nielen individuálne pre samotné deti v triede, 

ale aj pre učiteľa. Vďaka hosťkám jedného zo seminárov, liečebným pedagogičkám a autorkám 

aktivity „Ostrovy“ (Szabová et al., 2012) sme tiež ilustrovali skupinovú aktivitu, ktorú 

pedagógovia sami realizovali a mohli zažiť, a ktorá je v kontexte pochopenia ako proinkluzívne 

konštruovať skupinovú aktivitu veľmi dobrým komplexným modelom. Autorky v ich 

publikácii zvýrazňujú význam tvorivých aktivít pravidelne integrovaných vo výchovno – 

vzdelávacom procese. Opisujú, že tvorivé aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

podporujú inkluzívny priestor, umožňujú odkloniť sa od striktného plnenia učebných osnov do 

priestoru, kde môže učiteľ prirodzene deti spoznávať, dovoliť im spoznávať aj jeho, a kde sa 

deti môžu spoznávať navzájom.  

 

Integrácia takto konštruovaného modelu tvorivých skupinových aktivít v inkluzívnej škole 

umôžní učiteľovi i inému participujúcemu odborníkovi v procese ich realizácie sledovať tri 

dôležité kontexty: edukačný, diagnostický a terapeutický kontext aktivity.  

Práve pri konštruovaní takéhoto druhu aktivít v rámci škôl vidíme veľký význam v spolupráci 

učiteľov a liečebných pedagógov, či iných potrebných odborníkov, ktorých si jedinečná situácia 

dieťaťa môže vyžadovať pre to, aby bolo dieťa v školskom prostredí prijaté a dokázalo napĺňať 

svoj potenciál.  

Hosťami jednotlivých stretnutí opisovaného projektu Príbeh (ne)jedného učiteľa – The story of 

a TEACHER, ktorí približujú rôzne témy súvisiace s potrebami detí i učiteľov v šklolskom 

prostredí sú učitelia, psychológovia, liečební a špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, 

terapeuti, pediatri, či nezastúpiteľná participácia angažovaných rodičov detí (hosťkami boli 

napríklad aj adoptívne matky detí v rámci seminára zameraného na tému potrieb detí s FASD 

– Fetal alcohol spectrum disorders). 
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Obrázok 1 

Inkluzívny priestor  

 

Zdroj: Vodičková, Tóthová (2018) 

Pojmom „Príbeh“ (ne)jedného učiteľa, sme sa už v názve tohto formátu projektu snažili 

poukázať na dôležitosť seba-reflexívnej praxe učiteľa pre inkluzívne vzdelávanie. Za dôležitú 

považujeme reflexiu jeho vlastných skúseností, ako tieto skúsenosti vplývajú na to, akým je 

učiteľom.  
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Práca učiteľa v dnešných triedach je o inklúzii. O prijatí každého dieťaťa bez podmienok, zrelej 

komunikácii učiteľa, jeho flexibilite, a nepretržitom rozširovaní si odborných vedomostí a 

zručností v spojitosti s vývinovou jedinečnosťou detí. V školských triedach sú deti, z ktorých 

každé môže mať rôznorodú potrebu bez avíza preddefinovaného termínu pre pedagóga, avšak 

skrytou požiadavkou pomoci. V kontexte požiadaviek inkluzívnej školy sa úloha všetkých 

odborníkov, ktorí dnes sprevádzajú deti v školských triedach začína zmenou postoja od 

defektologického a kategorizačného k pozitivizovaniu významu jedinečnosti, pokračuje 

k sebareflexii smerom k nastaveniu hraníc, až po schopnosť nosnej interdisciplinárnej 

spolupráce, ktorú si komplexné potreby detí neodkladne vyžadujú.  

 

Uvádzaný sumár projektu, ktorý sme vytvorili ako reakciu na nevyhnutnosť riešenia potrieb 

detí v dnešných triedach a pomoc učiteľom v ich náročnej roli reflektuje, že podpora 

inkluzívneho vzdelávania by mala čerpať z medziškolskej spolupráce odborníkov – akoby 

v rámci „jednej firmy“. Napriek tomu, že táto firma má „viaceré pobočky“ – školy, zamestnanci 

týchto „pobočiek“ majú len „jedného a toho istého  klienta“ – a tým je dieťa v jeho jedinčnosti 

a komplexnosti.  Edukácia by sa preto práve vďaka kolaboratívnemu prístupu a vybudovaniu 

efektívneho systému komunikácie medzi sebou mala stávať komplexnou, vysokoodbornou, 

flexibilnou, no zároveň citlivou a podpornou službou, ktorá reflektuje mnohorakosť, 

viacúrovňovosť a vzťažnosť/ekológiu (Bronfenbrenner, 1979) vývinových vplyvov na každé 

dieťa v škole. 
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ROZVOJ DETSKEJ SPIRITUALITY AKO SÚČASŤ SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

 

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPIRITUALITY AS THE PART OF SOCIAL DEVELOPMENT 
 

Gabriela Šarníková49 

 

ABSTRAKT 

Fenomén spiritualita sa po mnohé desiatky (až stovky) rokov prekrýval s pojmom religiozita. Od druhej 

polovice dvadsiateho storočia sa tieto pojmy začali odlišovať.  Spiritualite sa priradil nový kontext 
zdôrazňujúci priamy duchovný zážitok bez inštitucionálneho ukotvenia. V pojme spiritualita je na jednej 

strane obsiahnuté to, čo človeka presahuje, ale na druhej strane aj to, čo určuje jeho existenciu, a to je 

zmysel a kvalita života, životná spokojnosť, ale aj zážitok umeleckého diela a medziľudských vzťahov 

a pod.  Spiritualita a jej rozvoj je aktuálnou témou výskumov viacerých vedných oblastí a nemôže chýbať 
ani v pedagogickej teórii a praxi. V štúdii predkladáme pohľad na problematiku spirituality dieťaťa 

v predškolskom veku ako súčasť sociálneho rozvoja a uvádzame možnosti jej rozvoja v inštitucionálnom 

aj rodinnom prostredí.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Religiozita. Spiritualita. Zmysel života. Životná spokojnosť. Krása, dobro. Predškolský vek. 

 

 

ABSTRACT 

For many decades (up to hundreds) of years, the phenomenon of spirituality has overlapped with the 
concept of religion. From the second half of the twentieth century, these two concepts began to differ. A 

new context emphasizing a direct spiritual experience without institutional anchoring, has been 

assigned to spirituality. On the one hand, spirituality includes what transcends of man, but on the other 
hand, what determines he/s existence. That is the meaning and quality of life, well-being, as well as the 

experience of artwork and human relations. Spirituality and its development is a topical topic of 

research in several scientific fields and it can´t be missing in the pedagogical theory and practice. In 

the paper, we present a view of the issue of preschool children´s spirituality as the part of social 
development. We present the possibilities of children´s spirituality development in both institutional and 

the family milieu. 
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Na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia prišiel Howard Gardner s teóriou 

niekoľkých relatívne nezávislých druhov inteligencie (český preklad jeho diela je z roku 1999) 

a o niekoľko rokov neskôr ďalší odborníci doplnili jeho typológiu o inteligenciu spirituálnu 

(Noble, 2001; Zohar, Marshall, 2001, 2003), čo súviselo s predchádzajúcimi aj nasledujúcimi 

skúmaniami v oblasti psychológie. 

Pojem spiritualita asociuje predstavu náboženských úkonov a praktík, vieru v Boha 

a príslušnosť k náboženstvu. Má svoj pôvod v kresťanstve a je odvodený od latinského 

„spiritus“, čo znamená duch alebo dych. Vyjadruje vnútorný život človeka iniciovaný 

a preniknutý Božím duchom. 

 

Religiózny obsah je stále súčasťou spirituality, ale od druhej polovice dvadsiateho storočia sa 

začal spirituálny rozmer života chápať aj cez pojmy, ako je kvalita života, životná spokojnosť, 

subjektívna pohoda a pod. (Carmody at al., 2008). Spiritualita vyjadruje to, čo človeka 

presahuje, ale aj určuje jeho existenciu. Podľa Koeniga (2012) je spiritualita jedným 

z východiskových zdrojov pre morálne hodnoty, pozitívne osobnostné rysy, prežívanie 

pozitívnych psychických obsahov (vnútorný pokoj, harmónia, nádej...) a zmysluplnosti 

vlastného života. Spiritualitou sa vyjadruje aj „zážitok z umeleckého diela aj z medziľudských 

vzťahov“, „skúsenosť hĺbky v prelomových životných udalostiach“, ale aj „umenie vytvárať 

vzťahy“, „múdrosť srdca“, „postoj, ktorý dáva do centra život a obhajuje a podporuje život 

proti všetkým mechanizmom smrti, vysychaniu alebo stagnácii“, „životne dôležité uvedomenie 

prenikajúce všetky oblasti nášho bytia“, „spôsob života, ktorý ako taký nemôže byť oddelený 

od každodenných činností“ atď. (in Brussat and Brussat, 2018a).  

 

V súčasnosti existuje mnoho charakteristík a definícií spirituality a už to nie je len otázka 

teoretických úvah a empirických skúmaní psychologických vied, ale zasahuje aj do oblasti 

pedagogiky a edukačného procesu. Výskumy sledujú koreláciu medzi spiritualitou a 

psychickým, fyzickým aj sociálnym zdravím (Būssing, Surzykiewicz, 2015; Büssing et al., 

2013; Cragun et al., 2016), ale napríklad aj životným štýlom (Curlin, 2006; Magrini, 2013). 

Výsledky skúmaní ukazujú, že každodenné spirituálne prežívanie ovplyvňuje odolnosť proti 

stresu (Boswell, Kahana, Dilworth-Anderson, 2006) a postoje k vlastnému zdraviu (Kalkstein, 

Tower, 2009), ale aj medziľudské vzťahy a priateľské väzby (Utsch, 2016) a že je faktorom 

podieľajúcim sa na nižšej miere psychopatie (Kalkstein, Tower, 2009). Spirituálny život je 

súčasťou života (a zdravia) sociálneho.  

 

Spirituálna výchova má mnoho aspektov a týka sa rozvoja celého človeka. Je rodinnou 

záležitosťou a patrí aj do školského prostredia a nenahradia ju technické vymoženosti. Vývoj 

informačných technológií začína školu substituovať v mnohých oblastiach, ktoré boli 

v minulosti zásadne školskými záležitosťami, ale sociálny a osobnostný rozvoj má stále 

v rukách rodina aj škola.  

 

Relatívne novou oblasťou exaktných vied sú neurovedy a výsledky na tomto poli ukázali, že 

v ľudskom mozgu existuje centrum „viery“ (Eagleman, 2017; Koukolík, 2018; Vialle, Walton, 

Woodcock, 2008). To, čo stáročia človek vnímal akosi intuitívne alebo aj „sedliackym 

rozumom“, dnes potvrdzuje veda. Človek potrebuje veriť. Lenže ak predmet viery a jej praktiky 
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nekorešpondujú s kritickým myslením, človek uverí kadečomu. Kritické myslenia nevyjadruje 

rýdzo materialistický alebo pozitivistický prístup ku skutočnosti, ale prehlbovanie 

autokorektívneho myslenia, rozvoj zmyslu pre pravdu, dobro a krásu. Už od útleho detstva je 

nutný rozvoj kritického myslenia v korelácii s vierou a spiritualitou.  

 

Dieťa modernej doby je postavené pred inú realitu ako deti spred niekoľkých generácií, ale 

v každej dobe stojí pred problémami, s ktorými si nevie poradiť, pred otázkami, ktorým 

nerozumie. Dieťa je silno dôverujúce a zraniteľné a veľmi ľahko sa stane obeťou manipulácie. 

Potrebuje blízkeho človeka, s ktorým hľadá odpovede na otázky a vďaka ktorému sa napĺňa 

a rozvíja jeho telesný, emocionálny, mentálny a sociálny život. Ide o veľmi krehké oblasti 

života a keďže blízkou osobou je dieťaťu rodič a neskôr učiteľ/-ka v predškolskom zariadení, 

od ich prístupu závisí aj jeho spirituálny život. 

 

Rozvoj spirituality je procesom, ktorý tvoria denno-denné aktivity zamerané na kontakt a vzťah 

s Bohom, ale aj na objavovanie najhlbších hodnôt, utváranie integrity osobnosti, prehlbovanie 

vzťahov s ostatnými ľuďmi, ale aj vzťahu k všetkému stvoreniu. Spirituálny vývin sa viaže 

s myslením, prežívaním aj konaním. O spirituálnom živote hovoria také ľudské schopnosti ako 

je transcendencia matérie (vrátane vlastného tela), zažívanie iných stavov vedomia, využívanie 

duchovných zdrojov na riešenie problémov, ale aj každodenné rituály a schopnosť byť cnostný 

(in Vialle, Walton, Woodcock, 2008), rovnako aj sebauvedomenie a schopnosť stáť tvárou 

v tvár utrpeniu, schopnosť prekonať bolesť, inšpirovať sa víziami a hodnotami, odmietať konať 

zlo, tendencia nachádzať súvislosti, kladenie existenciálnych otázok a pod. (Zohar, Marshall, 

2003). Detská spiritualita pramení v túžbe poznať nielen čo, ale aj prečo, ale aj v spojení 

mentálneho a spirituálneho života prejavujúceho sa cez morálne postoje, ako sú hanba či vina 

(Vialle, Walton, Woodcock, 2008). 

 

Aktuálnou otázkou mnohých školských systémov a edukačného procesu je problematika 

zvládania rôznych životných situácií v globálnom kontexte. Pozornosť sa zameriava na tzv. 

mäkké zručnosti (angl. soft skills), vzťahujúce sa na komunikáciu, štýl práce, pomoc a 

spoluprácu, kreativitu, rozvoj analytického a divergentného myslenia a pod. Ide o rozvoj 

sociálnej a emocionálnej inteligencie a interpersonálnych kompetencií. Ich súčasťou je aj 

spirituálny rozvoj. Napríklad waleský kurikulárny dokument obsahuje desať kľúčových tém, 

medzi ktorými sú morálny a spirituálny rozvoj (k ďalším patrí: aktívne občianstvo, 

emocionálna pohoda, pohoda v oblasti zdravia, príprava na celoživotné vzdelávanie a dlhodobo 

udržateľný rozvoj a globálne občianstvo, učenie sa spolupráci a rozvoj vlastných učebných 

kompetencií), (Welsh Assembly Government, 2008). Výsledky výskumu v Spojenom 

kráľovstve (Clarke et al., 2015) zameraného na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností 

ukázali, že ak sú programy dobre navrhnuté, implementované a zrealizované, vedú k mnohým 

pozitívnym výsledkom jednak vo vzdelávaní, ale aj v zdraví a v sociálnej a emocionálnej 

spokojnosti.  

 

Egan (in Vialle, Walton, Woodcock, 2008) navrhuje zaradiť do vzdelávacích programov päť 

komponentov rozvoja detskej spirituality: povzbudzovať deti k istej skepse k vlastnému 

konvenčnému presvedčeniu o svete a skúsenostiach; voviesť ich do rôznych spôsobov, akými 
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sa človek usiluje utvárať rozmanitú škálu skúseností; voviesť ich do vedeckých cností, ako sú 

presnosť, opatrnosť, starostlivé a intenzívne pozorovanie a radosť z objavovania; 

povzbudzovať ich, aby prežívali radosť alebo potešenie z toho, keď sa dokážu obetovať pre 

dobro druhých; zapojiť ich do objavovania minulosti a hľadať, ako súvisí s utváraním 

prítomnosti. 

 

Jednou z významných metód pri implementovaní týchto elementov je diskusia. Výskum, ktorý 

sa v tejto súvislosti uskutočnil v Austrálii (in Vialle, Walton, Woodcock, 2008), bol zameraný 

na uvedených päť elementov a na využitie diskusie. Výsledky ukázali, že u detí sa rozvinula 

schopnosť flexibility, vysoký stupeň sebauvedomenia, neochota spôsobovať škodu, tendencia 

vidieť súvislosti medzi mnohými vecami, tendencia klásť otázky prečo a čo ak spojené 

s hľadaním odpovedí.  

 

Brussat a Brussatová (2018b) uvádzajú, že ku každodennému rozvoju spirituality patrí: 

pozornosť (vnímavosť, ostražitosť), zmysel pre krásu – stvorenstva aj toho, čo vytvoril človek, 

žiť prítomnosť, súcit (otvorenie mysle a srdca bolesti a utrpeniu sveta), vytváranie spojení 

a vzťahov (medziľudských, ale aj k prírode), oddanosť (modlitba slovom aj skutkom), 

nadšenie, viera (spoznanie, že existuje iný rozmer života ako to, čo je pre nás samozrejmé), 

odpustenie, milosť, vďačnosť, nádej, pohostinnosť, predstavivosť, radosť, spravodlivosť, 

láskavosť, počúvanie a načúvanie, láska, hľadanie a chápanie zmyslu, starosť o seba, pokoj, 

spontánnosť a hravosť, skúmanie/bádanie, úcta, mlčanlivosť, ochota k zmene a dať sa poučiť, 

jednota, vízia, úžas, zmysel pre tajomstvo, sebaakceptácia, posilňovanie túžob srdca, nadšenie.  

 

Úlohou spirituálnej výchovy je pomáhať deťom hľadať zmysel života v skutočných, úprimných 

a citovo bohatých vzťahoch, prebúdzať súcit, pripravenosť pomáhať druhým, hľadať pravdu 

o sebe a o svete, o vlastnom vnútri a poslaní či povolaní, mať pre čo žiť (Říčan, Janošová, 

2016). 

 

Grün a Rogge (2013) uvádzajú, že existuje „osem spirituálnych posolstiev“ dôležitých pre 

výchovu detí a utváranie každodenného rodinného života: spojenie generácií, prívetivosť 

humoru, naučiť deti plávať (v prenesenom význame), vďačnosť, šťastie a pokora, láska 

k nedokonalosti, bezpodmienečnosť, úžas a rast.  

V rodinnom prostredí je spirituálny rozvoj založený na pevnom sociálnom ukotvení rodiny 

a v praktickom uprednostňovaní spirituálneho presahu a hodnôt. Spirituálna výchova 

a spirituálna prax majú značnú mieru prieniku. Významnou mierou sa na spirituálnom rozvoji 

podieľa štýl rodinnej výchovy. Význam má aj to, v akom prostredí sa pohybujú rodičia, aké 

príležitosti a podnety dostávajú a čo ponúkajú svojim deťom. Je súčasťou kritického 

a tvorivého myslenia dospelých klásť si otázku, ako neupadnúť do ľahostajnosti, stagnácie či 

konzumizmu, ako ísť ďalej pri narážaní na prekážky alebo lacné ponuky okolia. Jedným 

z hlavných prvkov spirituálneho rozvoja je proces hľadania, rozhliadania sa, všímavosti na to, 

čo obohacuje a prehlbuje vzťahy, kvalitu života jedinca aj rodiny (Říčan, Janošová, 2016). 

S tým je spojený proces rozlišovania a rozhodovania. Oba procesy sú v úzkom spojení 

s rozvojom kognície a emocionality. 
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Jenkinsová (2009) zostavila cvičenia na rozvoj spirituality cez témy, ako sú: úsmev, chvála, 

hľadanie cesty, vnútro vo vzťahu k vonkajšku, radosť, modlitba, vzťah k Duchu, sme spojení, 

posudzovanie, delenie sa s problémom, stráženie svojich slov, skrytý potenciál, obraz, nie rám, 

čistota myšlienok, afirmácie, láska, pozornosť, predstavivosť, rovnováha, ľadovec, odpočinok, 

dar v každom probléme, dôvera, strach, intimita a pod.  

 

Pre spirituálny vývoj dieťaťa je veľmi dôležité to, aby hodnoty, ktoré vyznáva rodina, boli aj 

hodnotami, na ktorých stavia aj škola, do ktorej dieťa chodí. Uvádzame len niektoré aspekty 

spirituálneho vývinu či spirituálnej výchovy dieťaťa. Ich zohľadňovanie vo výchovnom procese 

má miesto v rodine aj v materskej škole. Jednou z podmienok spirituálneho rastu je poslušnosť, 

resp. schopnosť a pohotovosť v istých situáciách bezpodmienečne poslúchnuť, no nie slepo, ale 

vtedy, ak ide o to, aby sa podarilo dobré dielo. So skutočnou poslušnosťou je spojená kritika, 

a tá je zasa spojená s rozvojom kritického myslenia. Treba rozvíjať správne usudzovanie 

a posudzovanie. Spiritualita je spojená s disciplínou a poriadkom, ktoré vytvárajú harmóniu 

a istý typ bezpečia. Na to je potrebné stanovovať malé ciele a napĺňať ich (upratovanie, 

skrášľovanie prostredia, rozvoj vzťahov a pod.), ale aj hranice, ktoré sa rešpektujú (Goldbach, 

1999). Disciplína súvisí s kontrolou nad sebou samým a je nevyhnutnou podmienkou 

poslušnosti akémukoľvek zákonu aj človeku. Možno sa to ani nezdá, ale sebadisciplína 

a poslušnosť sa spája s láskou a nedeliteľne k nim patrí dôvera a blízkosť (Habenichtová, 

2010). Ak budeme deťom dôverovať, budeme veriť, že sa v nich vytvára sebakontrola, potom 

ich nemusíme kontrolovať my. Dôverovať znamená aj uveriť druhému, že to, čo hovorí, myslí 

vážne. A to sa viaže na dôveru dieťaťa vo vzťahu k dospelému, pretože s tým súvisia aj 

dôsledky a následky nevhodného správania. Ak napríklad rodič/dospelý povie dieťaťu, že ak 

sa bude nevhodne správať, nedostane sladkosť, ale ak nakoniec podľahne detskému vydieraniu 

a sladkosť predsa dieťaťu dá, pre dieťa je to indikátor, že takému človeku nemožno dôverovať, 

pretože nesplnil to, čo sľúbil, aj keď išlo o negatívne ponímanú vec. 

 

Pre spirituálny a sociálny rozvoj je dôvera nutná, pretože človek pre svoj život druhých 

potrebuje. Ak však nikomu nedôveruje, „vystačí“ si sám. Dieťa má dôverovať dospelým, ale aj 

dospelí musia ukázať dieťaťu, že mu dôverujú. Habenichtová (2010) uvádza, že kľúčmi 

k dôvere sú: Nikdy dieťaťu neklamať. Vždy dodržať sľub. Ukazovať dieťaťu bezvýhradnú 

podporu. Dôveru dávať dieťaťu najavo. Pripravovať dieťa aj na situácie, keď je v živote 

potrebná aj zdravá nedôvera. Podporovať prirodzenú vieru a dôveru. Do výchovy nevnášať 

pochybnosti, má byť pozitívna a jasná. Pre deti, ktoré vyrastajú v kresťansky orientovanej 

rodine, je ľudská dôvera základom pre dôveru Bohu. 

Rozvoj spirituality sa spája aj s takými vlastnosťami, ako je sústredenie, trpezlivosť, 

schopnosťou načúvať druhým aj svojmu vlastnému vnútru. Ide o zručnosti či schopnosti, ktoré 

sú súčasťou rozvoja charakteru a majú svoje miesto aj vo vzdelávacích programoch.  

 

Významné miesto má rozvoj svedomia (ako schopnosť odlišovať dobro a zlo) a práca 

s emóciami (strachom, hnevom, prežívaním utrpenia, ale aj žiarlivosťou...). Rodičia/dospelí 

nemajú deti chrániť pred emóciami, ale učiť ich s nimi pracovať. V súčasnosti je dostatok 

literatúry (aj kurzov) zameraných na prácu s emóciami a emocionálny rozvoj. Predpokladom 

však je, že problematiku najprv zvládol dospelý. Svedomie je dynamickým fenoménom 
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a buduje sa v závislosti od prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Ak počuje vo svojom okolí 

rovnaké postoje k tomu, čo je správne a nesprávne, rámec svedomia sa bude budovať pevne. 

Ak však bude od malička počuť nejednotné vyjadrenia k otázke dobra a zla, správnosti či 

nesprávnosti konania a postojov, svedomie sa pevne nevytvorí. Základom pre vytvorenie 

pevného rámca svedomia je otázka lásky a dôvery. Ak sa nevytvoria pevné vzťahové väzby, 

naplnenie fyzických a emocionálnych potrieb, dieťa má neskôr problém s formovaním 

svedomia, čo má úzky súvis aj s psychopatickým konaním (Habenichtová, 2010). Treba, aby 

deti vedeli nielen to, čo je zlé či nesprávne, ale najmä to, čo je správne a vedieť to vzťahovať 

na konkrétne situácie. Súvisí to s pochvalou, odmenou, povzbudením či potvrdením správania 

a konania. Ak sa dieťaťu hovorí, aby bolo dobré, ide o všeobecný princíp. Ak však je jeho 

konkrétny skutok ohodnotený ako správny/dobrý, bude vedieť, čo znamená byť dobrým. 

 

Na rozlišovanie dobra/zla (ako súčasti rozvoja svedomia) sú vhodným prostriedkom aj klasické 

rozprávky, prípadne akékoľvek príbehy, kde je dobro a zlo explicitne vyjadrené. Práca 

s príbehom/rozprávkou je zasa prirodzenou súčasťou edukácie doma aj v materskej škole. Jej 

správne uchopenie sa podieľa na spirituálnom rozvoji.  

 

Spirituálna výchova „učí deti vnímať a chápať čas ako čas príbehu, pohybu po ceste,“ pretože 

„prichádzajú chvíle, okamihy, ktoré sa už nevracajú, stretnutia aj katastrofy, po ktorých treba 

znovu vykročiť...“ (Říčan, Janošová, 2016, s. 42). K spiritualite patrí zakotvenie v osobnej 

minulosti, ale aj pohľad do budúcna a k tomu patrí prežité odpustenie, sebaúcta aj úcta 

k druhému. Príležitosťou na stretnutie sa s uvedenými témami sú rodinné oslavy, zvlášť 

slávenie narodenín. Spoločné rozprávanie osobných príbehov a úspechov v prekonávaní 

osobných a vzťahových prekážok, prezeranie fotografií, akási rodinná kronika vedú k úcte 

a sebaúcte. Oslavy narodenín, pri ktorých je centrom pozornosti dieťa, majú svoje miesto aj 

v školskej edukácii. Rozvíja sa zmysel pre úctu a sebaúctu, pre všímavosť, pozornosť, rozvoj 

sebavedomia, komunikáciu, ale aj poriadok, harmóniu a estetiku. 

 

Prínosným fenoménom pre spirituálny život je aj určitý rituál, aj tradície či slávenie. Rituály 

môžu byť dennodennou záležitosťou pri prebúdzaní, pred spaním alebo stolovaním (alebo 

počas neho), ale aj pri rozlúčení detí s rodičmi cestou do školy; tradície sa spájajú so sviatkami 

alebo nejakým obdobím v roku. Deťom treba umožniť, aby si niektoré rituály vytvorili samy; 

podobne sa do rodiny/školy môže zaviesť aj nejaká nová tradícia (Kunze, Salamander, 2011). 

Čo však stratí svoje opodstatnenie, význam, možno eliminovať. Každý z uvedených fenoménov 

má svoje miesto aj v materskej škole. Rituály po rannom schádzaní, pred jedením, odpočinkom, 

niektorými edukačnými aktivitami sa môžu stať každodennou súčasťou života materskej školy. 

Oslava sviatkov alebo prežívanie významných období, ale aj s nimi spojená príprava menia 

tradičný deň aj rutinu. Je nutné čo najviac aktivizovať deti aj v príprave, aj počas realizácie 

činností spojených s významnými dňami/obdobím. 

 

Spirituálnou témou par excellence je otázka smrti. Môže to znieť desivo, ale smrť je 

prirodzenou súčasťou života a dieťa je s ňou konfrontované pomerne často. Priama 

konfrontácia so smrťou sa objaví, keď nájdeme na dvore mŕtveho vtáka alebo myš, neraz je to 

však aj smrť domáceho zvieratka. Smrť patrí k životu a zdravý prístup k tomuto fenoménu zo 
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strany vychovávateľov (tak rodičov, ako aj pedagógov) a citlivosť k deťom v tejto otázke 

zanechá dobrú stopu v spirituálnom rozvoji. Je to zároveň téma zmyslu. Tejto téme sa môže 

pridať otázka choroby, popr. hendikepu. Cez rozprávky, príbehy, ale aj stretnutie s adekvátnou 

skutočnosťou o inakosti (zvieratká s „hendikepom“, rastlinky, ktoré sú iné ako ich príbuzný 

druh a nakoniec aj ich rovesníci), uvažovanie o nej, vyjadrenie úcty, ale aj vďačnosti za túto 

„inakosť“ sa formuje spiritualita už odmala. 

 

Na rozvoj spirituality vplýva umenie. Tanec je spojený s telesným rozvojom, vnímaním seba, 

ale aj druhých. Je zároveň vyjadrením emócií, prežívania, ale aj vzťahu. Nejde len o nácviky 

tancov na vystúpenie, ale aj spontánne pohyby, prežívanie a uvedomovanie si svojho tela pri 

tancovaní za zvuku hudby. Tanec so šatkou alebo vlajkou či bubienkom/tamburínkou v ruke 

vyjadruje vďačnosť, radosť, oslavu, ale aj pokoru, je prostriedkom istej terapie a prehlbovania 

vzťahov. 

 

Na spirituálnom rozvoji sa podieľa aj hudba (jej počúvanie, poprípade spojenie s tancom, ale 

aj spev) a rovnako aj výtvarné, literárne či dramatické umenie. Dieťa je percipientom, ale aj 

tvorcom umeleckých diel. Nutnosť rozlišovania, aký podnet z ktorejkoľvek oblasti umenia na 

dieťa, ale aj na dospelých pôsobí a čo jedinec produkuje, je nutnou súčasťou správneho rozvoja 

spirituality. 

 

Významný fenomén podieľajúci sa na spiritualite človeka je ticho. „Práca“ s tichom a v tichu 

sa v dnešnom civilizovanom svete javí ako značný problém. Ide jednak o vonkajšie a vnútorné 

stíšenie človeka, ale aj o prebývanie na tichom mieste. Ticho je nutné na modlitbu, ale aj na 

sebareflexiu, sebapoznanie, rovnako aj na oddych, premýšľanie, rozhodovanie. V tichu sa učí 

dieťa načúvaniu a počúvaniu, ticho je zdrojom vnútorného pokoja. S malými deťmi 

vykonávame aktivity, pri ktorých ide o zachovanie ticha, vnútorné stíšenie a nastavenie na 

jemné zvuky. Pri počúvaní môžu deti sedieť aj ležať, aktivity sa môžu uskutočniť vonku aj 

vnútri. Počúvame spev vtákov, kŕkanie žiab, zurčanie potoka, šum vetra, zvuk padajúceho 

dažďa aj lístia. Počúvame a rozlišujeme blízke aj vzdialené zvuky, učíme sa ich rozlišovať 

a identifikovať. Pri počúvaní je vhodné mať zatvorené oči. Rodič/pedagóg využije zvuky 

rôznych predmetov (klopanie, ťukanie, zvonenie, šuchot...) a deti hádajú, o aký zvuk ide. 

V tichu počúvame vlastný dych a tlkot srdca, rozlišujeme aj hlasy ľudí okolo. V tichu si 

vybavujeme alebo vytvárame predstavy – zvukové, chuťové, zrakové, hmatové, sluchové. 

Dospelý je pri aktivitách spojených s vybavovaním si uvedených predstáv u detí stimulátorom.  

 

ZÁVER 

Na spirituálnej ceste nemá zostať dieťa samo. Potrebuje sprievodcu, vodcu, ale aj príklad 

dospelého (na ceste dokonalosti, ale aj v zlyhávaní). V spirituálnej výchove nie je až také 

dôležité mať jediný správny návod, ale je dôležité „vidieť spirituálny zmysel toho, čo sa deje 

v rodine, škole, a to v detailoch a situáciách, ktoré sú často v rukách vychovávajúcich“ (Říčan, 

Janošová, 2016). 
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FARBA VO VÝTVARNOM ZOBRAZENÍ ŽIAKOV V MLADŠOM 

ŠKOLSKOM VEKU 
 

COLOR IN ARTISTIC REPRESENTATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 
 

Daniela Valachová50 

 

 

ABSTRAKT  

Preferencia farby vo výtvarnom vyjadrení nám môže odpovedať nielen na otázky ohľadne ich využitia 

vo výtvarnom prejave, ale naznačuje aj osobnostné charakteristiky respondentov. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Farba. Výtvarný prejav. Žiak. Mladší školský vek. 
 

 

ABSTRACT  
The preference of color can answer questions not only about their usage in artistic expression but also 

it indicates personal characteristic of respondents. 
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Farba je všeobecne používaným výrazovým prostriedkom, a to tak ako vo výtvarnom umení, 

tak aj v mnohých iných oblastiach ľudskej spoločnosti. Vnímanie farby sa považuje za 

samozrejmosť a často si vôbec ani neuvedomujeme, že bez farby by bol život veľmi fádny a 

jednotvárny. Farby nás neustále obklopujú a sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Farby 

zásadným spôsobom ovplyvňujú našu náladu, ako v pozitívnom, tak aj v negatívnom zmysle 

slova. Farba je integrovaná do všetkého, čo nás obklopuje. A hoci je nám prítomnosť farby 

okolo nás jasná, nie je pre každého úplne zrejmé, čo vlastne farba je a aké účinky môže mať. 

 

FARBA 

Otázkami o tom, čo je to farba sa zaoberali ľudia už v dávnej minulosti. Prvé úvahy o výrazovej 

stránke farieb siahajú až do starovekého Grécka, v ktorom filozofi Pythagoras, Empedokles, 

Demokritos, Platón a Aristoteles skúmali problém vzniku farebného pocitu a zamýšľali sa nad 

významom farieb. (Bartko, 2014) 

Existuje mnoho definícií farieb, ktoré odpovedajú na stanovenú otázku. Ak by sme túto otázku 

položili ľuďom rôzneho veku, rôzneho vzdelania a rôznej profesie, prichádzali by s veľkou 

pravdepodobnosťou aj rôzne odpovede. 

 

Pri skúmaní farieb a ich pôsobenia sa uplatňujú poznatky viacerých vedných disciplín, ako 

fyziky, chémie, biochémie, fyziológie, psychológie, ale aj mnohých ďalších. V nemalej miere 

sú pri skúmaní farieb podstatné kultúrno - historické vplyvy, tradície, ako aj individuálny stav 

psychiky a fyziológie ľudského jedinca. (tamtiež) Aj odpovede jednotlivých predstaviteľov 

týchto vedných disciplín by sa líšili. Samotný pojem-názov farba má mnoho významov. Bartko 

(2014, s. 5) uvádza, že fyzik pod týmto pojmom rozumie „ viditeľné svetlo určitej vlnovej dĺžky 

a frekvencie, ktoré pôsobí na zrakový orgán človeka a vyvoláva v ňom dráždenie.” 

 

Pre biochemika sú hlavnou témou všetky biochemické procesy, ktoré prebiehajú v oku. Chemik 

skúma zloženie látok. Skúma látky, ktoré pohlcujú a odrážajú svetlo určitej dĺžky, ako aj látky, 

ktoré možno použiť ako farbivá na prípravu umeleckých a maliarskych farieb. Psychológovia 

a umelci sa vo veľkej miere zaujímajú hlavne o to, ako pôsobí farba na psychiku človeka a aké 

city v ňom farba vyvoláva  (ibidem). 

 

Bohaté skúsenosti a poznatky predstaviteľov jednotlivých vedných disciplín prispeli k rozvoju 

novodobej náuky o farbách a teórii farebného vnímania. Démuth (2005) vo svojom diele 

uvádza, že i napriek tomu, že spomínaná náuka o farbách patrí medzi pomerne mladé a značne 

dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia vedeckého bádania, neexistuje samotná vedná disciplína, 

ktorá by sa zaoberala výlučne farbami a ich vnímaním. Ďalej konštatuje, že farby sú vlastne 

akýmsi prienikom viacerých vedeckých prístupov a skúmaní. 

 

CHÁPANIE FARBY  

Farba je považovaná za základný vyjadrovací prostriedok výtvarného umenia. Farba sa využíva 

priamo v umeleckých dielach, ale je pozorovateľná aj v mimoumeleckej existencii. Farebné je 

prostredie človeka, ktoré vytvoril, a v ktorom žije, farebná je príroda a jej javy. Farba je aj 
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dôležitým prostriedkom komunikácie. Na druhej strane môže človek pomocou farby vyjadriť 

svoje pocity, citové stavy a vzťahy. 

Pod pojmom farba rozumieme všetky látky, ktoré majú schopnosť odrážať svetelné lúče 

určitých vlnových dĺžok. Pri dopade týchto lúčov do oka, vyvolávajú v ňom podnet, na základe 

ktorého vznikne v oku vnem farby. Bartko uvádza aj iný spôsob vzniku farebných vnemov. 

Tento spôsob je založený na rozklade bieleho svetla na spektrálne farebné svetlá. Tieto 

vnímame po premietnutí na bielu podložku, alebo po odraze od iných materiálov ako farby. Je 

to podobný jav, ako keď si predstavíme drobné čiastočky vody pri dúhe. Farby sú 

pozorovateľné aj pri ohybe a interferencii svetla, takže pod pojmom farba môžeme rozumieť aj 

všetky javy a úkazy, ktoré sa označujú ako „farebný pocit alebo farebný vnem”. (Bartko, 2014, 

s.22) 

Podľa Banaša a kol. (1989) je farba základný element výstavby výtvarného diela, pričom farby 

existujú aj v mimoumeleckej sfére. Na základe týchto dvoch hľadísk má farba dvojakú podobu: 

 ako materiál, médium, vyjadrovací prostriedok maliarskej informácie 

 ako jav, existujúci nezávisle od umeleckého diela (Banaš et al, 1989, s. 60) 

Tento zdroj uvádza niekoľko hľadísk pohľadu na farbu: 

1) fyzikálne hľadisko, kde farba závisí od svetla a vysvetľuje sa ako elektromagnetické 

vlnenie o dĺžke 380 - 780 milimikrónov. Farba predmetov závisí od odrazených vĺn. 

2) fyziologické hľadisko, ktoré umožňuje miešanie farebných škvŕn na sietnici oka 

príjemcu. Fyziologické miešanie farieb používajú veľmi často maliari. 

3) z technologického hľadiska je farba materiál, a ten sa realizuje vo výtvarnom umení 

a v jeho technikách. 

4) psychologické hľadisko, ktoré určuje farbu ako psychologický fenomén. V dávnej 

historickej minulosti ľudstva sa vytvárali psychologické účinky farby (v kultoch, v 

mágii, náboženstvách, ľudovom lekárstve, ... ). V súčasnosti sa zaznamenalo rozšírenie 

poznania účinkov farieb v oblasti psychiky človeka. Ako tvrdí Banaš, s farbami a so 

psychológiou farieb je v úzkom spojení aj farebná symbolika, tá sa však mení podľa 

sociálnych skupín, či tradícií národov. (Banaš et al., 1989) 

VLASTNOSTI FARIEB 

Farba je definovaná aj ako vyjadrovací a výrazový prostriedok, ktorý sa vyznačuje tromi 

základnými vlastnosťami. Podľa Štofka (2010) farba obsahuje v sebe farebný tón, sýtosť a 

svetlosť. 

Farebný tón je kvalita s vlnovou dĺžkou. Tá sa pohybuje v rozsahu od 380 po 770 nanometrov. 

Tón je považovaný za vlastnosť zrakového pocitu a tú je možné vyjadriť slovom zelený, 

červený, modrý, fialový, atď. 

Sýtosť je čistota farebného tónu, alebo jeho farebná sila, ktorá obsahuje v sebe čo najmenej 

čiernej alebo bielej farby. Sýtosť farby udáva jej intenzitu na základe monochromatického a 

bieleho svetla. Je potvrdené, že sýtosť farby je tým väčšia, čím menší je rozsah vlnových dĺžok 

a menšie množstvo zložiek bieleho svetla. Podľa Bartka (2014, s. 37) „sýta farba je taká farba, 

ktorá sa prejavuje vo svojej najväčšej intenzite, je to ničím nelomená farba.” Farba je tým 

sýtejšia, tým sa javí jasnejšia, čím je farebný tón čistejší. 



Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 

 

250  /  255 

 

Svetlosť farby vzniká vtedy, keď navzájom porovnávame farebné tóny. Je dokázané, že 

najsvetlejšia sa javí žltá farba a najtmavšia je fialovomodrá farba. Svetlosť závisí predovšetkým 

od relatívnej veľkosti podráždenia oka. Má svoje hranice, ktoré závisia od jeho citlivosti. 

Ľudské oko je najcitlivejšie na strednú časť spektra. (tamtiež) 

 

Farba je popri bodu, línie, tvaru, plochy, povrchu a svetla jedným zo základných prvkov 

výtvarného jazyka. Takže patrí medzi prvky výtvarnej komunikácie. Vo výtvarnom umení plní 

farba určité funkcie. Banaš a kol. (1989) hovorí o štyroch základných funkciách farby vo 

výtvarnom umení: 

1. objektívne charakterizuje určitý predmet 

2. vyjadruje emocionalitu výrazu 

3. má sémantické poslanie, je nositeľom poslania 

4. vytvára harmonické subsystémy vo vnútri výtvarného diela 

Je ťažké hodnotiť farby samy o sebe. Keďže však farby vstupujú do určitých vzájomných 

vzťahov, môžeme ich hodnotiť a porovnávať. 

 

VÝTVARNÁ ČINNOSŤ V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU 

Základnou formou činnosti u žiakov mladšieho školského veku sa stáva učenie sa. Doterajšie 

mimovoľné učenie je postupne nahrádzané zámerným a riadeným učením. Popri učení však 

existujú aj ďalšie druhy činností, ktoré školák s obľubou rád vykonáva. Okrem hry, ktorá 

zohráva vo vývine osobnosti aj naďalej významnú úlohu, je ďalšou obľúbenou činnosťou detí 

v mladšom školskom veku aj výtvarná činnosť. Podľa Drlíkovej, Ďuriča a Gráca (1992) sa 

kresliarske prejavy detí tohto obdobia menia v expresii aj v percepcii. Vplyvom školy, vývinom 

vyšších foriem abstraktného myslenia, vplyvom výchovy zameranej na socializáciu dieťaťa, 

postupne dochádza k zániku spontánnej expresie. Školák prestáva emocionálne a subjektívne 

prežívať proces kreslenia. Výtvarné vyjadrenie sa stáva prostriedkom hodnotenia schopností, 

čo znamená, že dieťa už nehľadá vo výtvarnej činnosti príjemnosť pre seba, ale ohodnotenie 

svojej činnosti. Výtvarné produkty sa stávajú v tomto vývinovom období prostriedkom 

hodnotenia a začlenenia sa do triedy. 

 

Žiak mladšieho školského veku už má jasnú predstavu o tom, čo chce vytvoriť, pretože chce, 

aby jeho kresba bola zrozumiteľná, pochopiteľná a dobre hodnotená. Spontánna expresívna 

kresba po 8. roku života postupne zaniká. 

 

Pokrok v kreslení sa v tomto období spája s rozvíjajúcimi sa psychickými funkciami. Ten sa 

odráža aj v zrení vnímania, schopnosti diferencovanej zrakovej percepcie a v rozvoji detských 

skúseností. Žiaci v mladšom školskom veku neradi kreslia podľa predlohy, alebo podľa 

nejakého vzoru. Obľubujú kresliť vlastné nápady a vlastné zážitky. Pokiaľ kreslí dieťa vonkajší 

svet, je to fantazijný výtvor, taká realita, ako ju vidí a spracováva detská myseľ a často je aj 

emočne zafarbená. Deti vo svojich kresbách favorizujú symboly rozprávkových hrdinov, 

svojich kamarátov a učiteľku. Rady vyjadrujú pozitívne hodnoty, radosť, lásku a pozitívny 

vzťah k svojim blízkym a kamarátom. Zrejme v dôsledku rozvíjania reči písanou formou 

v edukačnom procese, približne 40 percent detí rozširuje svoj repertoár o písané písmo, ktoré 
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je súčasťou kresby ako takej. Výtvarný prejav detí staršieho školského veku sa mení. Tlačeným 

písmom komunikuje až 67 percent mladých tvorcov vo veku od 11 do 15 rokov, písmo je skôr 

farebné, tieňované, esteticky príťažlivé, v tvare 3D. Jednotlivé písmená mladí tvorcovia rady 

dotvárajú a pridávajú im nové významy (Valachová, 2012). 

 

VÝTVARNÝ PREJAV U DETÍ V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU 

Výtvarný prejav, výtvarná tvorba sa považuje za jeden z hlavných znakov vyvíjajúceho sa 

jedinca. S výtvarným prejavom sa stretávame aj v období mladšieho školského veku, a to či už 

v rodinách alebo školských zariadeniach, v škole, v školskom klube detí a podobne. 

Podľa nášho názoru potrebné vysvetliť, čo sa vlastne chápe pod pojmom výtvarný prejav. Podľa 

Valachovej (2010, s. 83) „za výtvarný prejav považujeme to, čo dieťa vytvorí počas výtvarnej 

činnosti alebo činnosti, ktorá je prepojená s výtvarným umením - kresby, maľby, priestorové 

objekty rôznej veľkosti a z rôznych materiálov. Každý detský výtvarný prejav je vždy súčasťou 

osobnosti dieťaťa (bez ohľadu na to, či ide o dieťa zdravé alebo s poruchou vývoja), je jeho 

vnútorným svetom a spôsobom komunikovania prostredníctvom zobrazovania výtvarným 

prostriedkom a nástrojom. Je individuálnym zdrojom. ” 

 

VIZUÁLNY REALIZMUS 

Pojem vizuálny realizmus zaviedol G. H. Luquet a používa sa dodnes, pretože je 

najfrekventovanejší pri označení tohto obdobia. V odbornej literatúre sa v súčasnosti hovorí aj 

o napodobňovaní optickej podoby (Končeková, 2010). 

Vizuálny realizmus sa väčšinou objavuje medzi 7. až 12. rokom života dieťaťa. Avšak toto 

vekové rozpätie nemusí byť pravidlom, pretože závisí od niekoľkých faktorov − od mentálnej 

úrovne, od sociálneho alebo kultúrneho prostredia, ako aj od emocionálnej zrelosti (Davido, 

2008). 

Väčšina autorov sa zhoduje v tom názore, že dieťa v tomto štádiu vizuálneho realizmu sa snaží 

kresliť to, čo vidí. To znamená, že napodobňuje optickú podobu. Výtvarný prejav dieťaťa 

mladšieho školského veku sa stále viac zhoduje s objektívnou realitou, približuje sa vizuálnej 

podobe, a to hlavne preto, lebo sa obohacuje a spresňuje obsahová a vzťahová stránka predstáv. 

(Uždil, 1988 In: Končeková, 2010) Dieťa kreslí podľa predstavy, a nie ako maliar,  podľa určitej 

predlohy. Dieťa sa snaží o to, aby jeho dielo bolo jednoznačné a pochopiteľné. Postupne odsúva 

do pozadia vlastné asociácie, prežívanie a individuálne vyjadrenie. Podľa Končekovej (2010) 

na konci tohto obdobia zobrazuje mladší školák vo svojom výtvarnom prejave svet realisticky. 

Typické znaky pre kresbu mladších školákov sú: 

 kresba už nie je iba lineárna, pretože nadobúda znaky plošnosti - dieťa znázorní končatiny 

na kresbe človeka dvoma čiarami 

 zmeny sú v riešení objemu - dom má okrem čelnej steny nakreslenú aj bočnú stenu 

 zmeny sú aj v riešení priestoru - pokus o znázornenie perspektívy 

 zdokonaľuje sa forma 

 proporcie tela sú adekvátne 

 kresby mladších školákov obsahujú viac detailov 
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Valachová (2010) uvádza jednotlivé fázy vizuálneho realizmu.  

 V siedmom roku sa v kresbe zdokonaľujú proporcie, ruky sú vo výške ramien a nohy sú 

bližšie k sebe. Pomaly sa objavuje náznak trupu, ktorý nadväzuje na líniu hlavy a trupu. 

Zdokonaľuje sa oblečenie a účes.  

 V ôsmom roku sa už objavuje čiastočný alebo úplný profil, z prednej línie trupu 

vychádzajú ruky a nohy sa zbiehajú v rozkroku. Veľmi často sa v tomto období objavujú 

kresby zmiešaného typu.  

 V deviatich rokoch sa objavuje pokus o zachytenie pohybu, náznak chôdze, činnosť rúk. 

Vyskytujú sa tu oveľa väčšie rozdiely medzi kresbou dievčat a chlapcov. V 10. a 12. roku 

sa vyskytuje už len profil. 

 

V tomto vývinovom období upadá postupne záujem o výtvarný prejav, dieťa sa zaujíma o 

vonkajší svet a prestáva kresliť z radosti a spontánne. Dá sa všeobecne konštatovať, že výtvarný 

prejav v podobe kreslenia už nie je pre dieťa potrebou a príjemnou činnosťou, z ktorej má 

radosť predovšetkým dieťa. Prioritou pre dieťa je súhlas, ohlas a reakcie jeho okolia, rodičov, 

učiteľov, spolužiakov a nie proces a produkt výtvarného prejavu. 

Črtá sa tu pre nás otázka, prečo u detí mladšieho školského veku klesá záujem o výtvarný 

prejav. Jeden z dôvodov je, že nástupom do školy je u žiakov zistené slabé posilňovanie fantázie 

a tvorivosti. Iný dôvod je možno ten, že kresba už dieťaťu prestáva vyhovovať, pretože už má 

iné, nové grafické možnosti prejavu, a to písanie a čítanie. To znamená, že ako spôsob vlastného 

prejavu začína preferovať slovo a samotná kresba je nahradená slovom a písomným zápisom. 

Ďalší dôvod je pravdepodobne aj ten, že malí školáci si začínajú uvedomovať, že na kreslenie 

nemajú výtvarné schopnosti, a preto odmietajú kresliť (Končeková, 2010). 

 

CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÉHO PREJAVU Z POHĽADU VYUŽITIA FARIEB 

Detský výtvarný prejav si bez farby nevieme ani predstaviť, pretože práve v ňom sa odzrkadľuje 

najmä radosť z farieb, ktorú dieťa dokáže vyjadriť. Farbami deti vyjadrujú svoj vzťah ku 

skutočnosti, dynamiku zobrazovaného deja a uspokojujú si detskú fantáziu (Fašangová, 1971). 

Farby pôsobia vo výtvarnom poňatí psychologicky, esteticky. Farby majú kultúrny kontext a 

vo výtvarnom prevedení vyjadrujú expresiu, zážitok, dojmy, výraz, nálady a pocity. Farba 

podčiarkuje vo výtvarnom prejave detí emočnú zážitkovú oblasť. 

 

Podľa názoru Končekovej (2010) dieťa používa farbu v dvojakom zmysle, na jednej strane ako 

súčasť predstáv, na druhej strane ich používa nezávisle a dekoratívne. Aj Valachová (2010) 

tvrdí, že deti používajú farbu dvoma spôsobmi. V prvom ide o napodobňovanie prírody - modré 

nebo, zelená tráva, červené srdce, žlté slnko. V druhom prípade sa dieťa necháva viesť svojím 

nevedomím, ktoré vypovedá o jeho myslení a osobnosti. 

 

Je známe, že určité veci sú v našich predstavách už od nepamäti spojené s určitými farbami. Dá 

sa povedať, že farba je akousi podmienkou predstavy, je s ňou akoby zrastená a zároveň je od 

nej aj neodlučiteľná. Farba, ktorá sa veľmi úzko viaže na predstavu má hodnotu vecnej 

konštanty a v detskom výtvarnom prejave sa zachováva vo svojej znakovej hodnote (modrá - 

obloha, zelená - tráva, a pod.) Ale ak farba nie je spojená s vecou, dieťa sa vo svojom výtvarnom 
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prejave realizuje a popustí uzdu svojej fantázie pri používaní farieb. Dieťa uplatňuje farby 

podľa svojich predstáv. Podľa G. H. Luqueta sa farebný postoj dá očakávať všade tam, kde 

farba nie je určujúca v obsahu predstavy, alebo tam, kde farebnosť je u veci samotnej nezreteľná 

a nepostihnuteľná (Končeková, 2010). 

 

Podľa Valachovej (2010) môžeme usudzovať, že farba súvisí s farebnou rečou dieťaťa a s jeho 

individuálnou psychikou. Deti majú určité emocionálne vzťahy k istej farbe, ktorú často vo 

svojom prejave využívajú. Farebné škvrny, ktoré sú častým znakom detského výtvarného 

prejavu, sú v zobrazovanom priestore nezávislé. Z koloritu zobrazovaných vecí v reálnom 

živote sa nedajú odvodiť. Okrem iného využívajú deti farbu aj ako výrazový prostriedok, 

ktorým budujú farebnú kompozíciu. 

 

Jedným z charakteristických znakov detského výtvarného prejavu, ktorý sa bezprostredne týka 

farby je kolorit, alebo farebnosť. Podľa Valachovej (2010) sa farebnosť prejavuje v 

subjektívnej preferencii určitých farieb. U detí sa vzťah k farbám mení a závisí od ich 

psychického stavu a emocionálneho zážitku. Deti mladšieho školského veku majú radi čisté 

sýte tóny. Mladší školáci niektoré farby uprednostňujú a naopak iné zas odmietajú. Častejšie 

používajú červenú, žltú, fialovú, menej sa u nich vyskytuje šedá, oranžová, čierna. Ako už bolo 

spomenuté, vzťah k farbám sa v závislosti od niektorých faktorov mení. Pri dobrej, 

optimistickej nálade dominujú v detskom prejave živé, pestré, intenzívne a teplé farby. Naopak 

pri depresiách a nostalgii sú to skôr tmavé, čierne, studené farby. V prvých výtvarných prácach 

dieťa pracuje so sýtymi, intenzívnymi farbami a čistými tónmi. Neskôr, pri experimentovaní s 

farbami a ich miešaní, objavuje nový farebný svet, ktorý si postupne rozširuje o sekundárne 

farby a ich odtiene.  

 

Dôležitú úlohu pri práci detí s farbami zohráva aj pedagóg, ktorý svojim cieľavedomým 

pedagogickým vedením prispieva k estetickému vnímaniu farieb, k ich expresívnemu 

pochopeniu. A to sa samozrejme výrazne odrazí v detských farebných prejavoch. (Banaš et al, 

1989). Autor konštatuje (ibidem), že subjektívny vzťah mladších školákov k niektorým farbám 

môže byť tak silný, že ich bude používať aj vtedy, keď už dokáže určiť lokálnu farbu a vie ju 

odpozorovať, neriadi sa zmyslovou skúsenosťou a poznaním. Veľmi často prevláda v prejave 

osobná obľúbenosť niektorých farieb a farebných tónov. Dieťa rešpektuje lokálnu farebnosť v 

tom prípade, keď je určitá farba súčasťou pojmu zobrazovaného objektu. Keď je farebnosť 

variabilná, čo znamená, že veci môžu existovať v rôznych farebných podobách, dieťa uplatní   

naplno svoj subjektívny výber farieb (pri kreslení kvetov, budov, ľudí, atď.). 

 

Dieťa maľuje pomocou farebnej nadsádzky, ktorú využíva hlavne preto, aby uspokojilo svoje 

potreby rozlíšiť jednotlivé veci na obraze, ktoré chce zobraziť čitateľne. Veľmi dôležitú úlohu 

tu zohráva emocionálny zážitok dieťaťa. Tam, kde sa farba stretáva s inou farbou, pociťuje 

dieťa istú potrebu farbu vystupňovať. Vytvára tak farebnú súhru, harmóniu farieb. Môžeme s 

určitosťou povedať, že dieťa vytvára farebné kompozície (Valachová, 2010). 
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