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ÚVOD 
 

Vážené kolegyne, 

Vážení kolegovia, 

Milí čitatelia, 

 

v novembri 2019 sa konal už XXVIII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie 

Dieťa v ohrození, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v 

spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a UNESCO. Pozornosť 

tohto ročníka konferencie bola zameraná na tému inklúzie a na deti v náročnej životnej 

situácii. Na konferencii bolo 323 účastníkov, odznelo 39 odborných príspevkov a 

zrealizovaných bolo 9 workshopov. Svoje príspevky predniesli odborníci z praxe, 

akademickej obce, ale aj z mimovládneho sektora. Okrem slovenských rečníkov nás svojou 

účasťou poctili aj prednášajúci z Českej republiky, Izraela, Kanady a USA. Pre účastníkov 

bola pripravená aj živá knižnica s titulom „O deťoch ústami rodičov“ a virtuálna realita, ktorá 

umožnila zažiť, aké to je byť Rómom, nevidiacim, nepočujúcim, či telesne handicapovaným. 

Na konferencii sme tiež odovzdali ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny za 

rok 2019 v troch kategóriách: Mladý talent poradenstva, Osobnosť poradenstva a Dlhodobý 

prínos pre poradenskú činnosť. Celkovo sme obdržali 70 nominácií z celého Slovenska od 

zamestnancov CPPPaP, CŠPP, rodičov, učiteľov, či riaditeľov škôl. 

Organizačný výbor robil všetko preto, aby sa účastníci na konferencii cítili príjemne 

a odniesli si z podujatia pozitívne dojmy a obohacujúce informácie. Vyše 75 percent našich 

hostí hodnotilo konferenciu pozitívne, čo nás skutočne teší a zároveň motivuje. 

Zborník z XXVIII. ročníka tohto odborného podujatia nám umožňuje zaspomínať si  

na príspevky a zaujímavé témy, ktoré na konferencii odzneli a organizačnému tímu 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie umožňuje pripomenúť si, že 

nasledujúci ročník konferencie môže byť ešte o niečo lepší. Do skorého videnia na 

nasledujúcej konferencii! 

 

Príjemné čítanie Vám praje  

                                                                                               

Mgr. Bibiana Filípková, 

VÚDPaP 
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Môţe byť cross - modálna reorganizácia prostriedkom pre rozvoj kognitívnych 

a sociálnych zručností vizuálne deprivovanej detskej populácie? 

 

Silvia Harvanová 

 

Abstrakt: Vizuálna deprivácia má významný vplyv na perceptuálne mechanizmy 

a kognitívny výkon, nevynímajúc sociálne interakcie. Mnohé štúdie poukazujú na úzke 

prepojenie vizuálnej percepcie a vizuálnych predstáv, spaciálnej kognície, motorického 

vývinu a propriocepcie, v dôsledku zapojenia vizuálnej spätnej väzby. V súvislosti 

s neuroplasticitou boli popísané rozličné mechanizmy cross-modálnej reorganizácie, ktoré 

predstavujú významný potenciál pre perceptuálny vývin dieťaťa, v zmysle nahradenia 

deprivovanej funkcie inou. Na princípe konverzie operujú aj senzoricko-substitučné 

zariadenia, ktoré sú súčasťou rehabilitácie senzoricko deprivovaných osôb. Teoretická štúdia 

je zameraná na potenciál neurálnej reorganizácie u vizuálne deprivovaných detí, s cieľom 

poukázať aj na mnohé limity využívania senzoricko-substitučných zariadení u detskej 

populácie. V závere je diskutovaná otázka efektívnosti postupov, ktoré by mohli viesť 

k zvýšeniu kvality sociálnej interakcie vizuálne deprivovaných detí.    

 

Kľúčové slová: senzorická deprivácia, vizuálna percepcia, cross-modálna reorganizácia, 

neuroplasticita, senzorická substitúcia, sociálne interakcie 

 

1 Zrak a jeho rola v rozvoji kognitívnych funkcií a sociálnych zručností 

Videnie súvisí s mnoţstvom aspektov raného vývinu, akými sú bonding, bdelosť, 

rovnováha, jemná a hrubá motorika, spaciálna kognícia, propriocepcia, reč či učenie. 

Nevidiace deti, ako i deti s váţnym poškodením zrakovej funkcie, sú v tomto smere 

rizikovými, nakoľko zrak je všeobecne povaţovaný za interaktívny nástroj, ktorý významne 

prispieva k psychomotorickému, sociálnemu  a emocionálnemu vývinu (Fazzi, Lanners, 

Ferrari-Ginevra, Achille, Luparia, Signorini, & Lanzi, 2002). Navyše, deti v predškolskom 

veku s poškodením zraku majú často problémy v nadväzovaní pozitívnych sociálnych 

interakcií  (Gori, Cappagli, Tonelli, Baud-Bovy, & Finocchietti, 2016).  

Prostredníctvom rozlíšenia medzi kongenitálne nevidiacimi a tými, ktorí zrak stratili počas 

ţivota, je moţné zamerať sa na úlohu vizuálnych skúseností v rozvoji kognitívnych funkcií v 

neurovývinovom kontexte. Výskum v tomto smere neposkytuje jednoznačné odpovede, čo je 

však do veľkej miery podmienené aj metodologickými aspektami štúdií, realizovanými v tejto 

oblasti.1  

 

1.1 Je vizuálna skúsenosť nevyhnutná pre rozvoj ďalších kognitívnych funkcií? 

Na jednej strane je názorová pozícia, favorizujúca nedostatočné neurokompenzačné 

mechanizmy v prípade niektorých kognitívnych funkcií, v zmysle chýbajúcej vizuálnej spätnej 

väzby (Levtzion-Korach, Tennenbaum, Schnitzer, & Ornoy, 2000; Pasqualotto & Proulx, 

2012). Podľa týchto autorov slepota môţe viesť k adaptívnej neurálnej reorganizácii 

(ostatných senzorických modalít, čo súvisí napríklad s lepším auditórnym či haptickým 

behaviorálnym výkonom). Non-vizuálne senzorické modality však nemusia byť schopné plne 

kompenzovať chýbajúce vizuálne skúsenosti, najmä v prípade kongenitálnej slepoty. 

                                                           
1
 K skresleniam prispievajú napríklad parametre ako homogenita a veľkosť výskumnej vzorky, výskumný dizajn, 

operacionalizácia kvality výkonu v rámci konkrétnej kognitívnej funkcie, a pod.  
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Uvedené úzko súvisí napríklad s vnímaním priestoru; vizuálna skúsenosť sa v tomto prípade 

podľa spomenutých autorov javí byť kľúčovou pre maturáciu multisenzorických neurónov, 

ktoré sú aktivované počas úloh súvisiacich so spaciálnou kogníciou (Gori et al., 2016). 

Chýbajúca vizuálna spätná väzba tak môţe zhoršiť alebo narušiť výkon vo všetkých 

priestorových úlohách, najmä takých, ktoré si vyţadujú integráciu inputu z rôznych 

senzorických modalít, napríklad úloha zameraná na reprezentáciu viacerých objektov na 

základe vzájomných priestorových vzťahov medzi nimi. Vývinové oneskorenia u nevidiacich 

detí v súvislosti s proprioceptívnymi spaciálnymi reprezentáciami popísali vo vlastnej štúdii 

Cappagli, Cocchi a Gori (2017). Pasqualotto a Proulx (2012) sa v súvislosti s dátami, 

týkajúcimi sa neurálnej bázy spaciálnej kognície, ale i výsledkami behaviorálnych úloh v tejto 

oblasti domnievajú, ţe vizuálna skúsenosť je nevyhnutnou pre normálny vývin spaciálnej 

kognície.  

Vývin spaciálnej kognície je úzko prepojený s vývinom sociálnej kognície (Gori et al., 

2016); schopnosť nezávisle sa pohybovať v priestore úzko súvisí s nadväzovaním sociálnych 

interakcií. Vývinové oneskorenia v osvojovaní si reči či motorické a kognitívne oneskorenia 

môţu mať priamy vplyv na sociálne kompetencie dieťaťa. Argumenty Gori a kolegov (2016) 

tvoria niečo ako „slučku“: Na jednej strane vizuálna deprivácia oslabuje ďalšie psychické 

funkcie, čo negatívne ovplyvňuje rozvoj sociálnych kompetencií; na druhej strane sú sociálne 

interakcie základom ďalšieho vývinu kognitívnych, rečových a sociálnych zručností. 

Oneskorenie v nadobúdaní sociálnych kompetencií tak môţe u nevidiacich detí viesť aţ 

k pocitom frustrácie. 

Levtzion-Korach, Tennenbaum, Schnitzer a Ornoy (2000) realizovali štúdiu, v ktorej 

porovnávali motorické schopnosti 40 nevidiacich detí s kontrolnou skupinou. Napriek tomu, 

ţe výsledky štúdie potvrdili vývinové oneskorenie z hľadiska hrubej motoriky v skupine 

nevidiacich detí, sa tím Levtzion-Korach (2000) domnieva, ţe optimálna stimulácia 

z externého prostredia môţe riziko oneskorenia motorického vývinu nevidiacich detí výrazne 

zníţiť.2 Levtzion-Korach a kolegovia (2000) však zdôrazňujú, ţe zrak je zásadným zdrojom 

senzorického inputu pre optimálny senzomotorický vývin.  

 

1.2 Vývin kognitívnych funkcií je do istej miery nezávislý od vizuálnej skúsenosti 

Na druhej strane stoja autori, zastávajúci význam neurálnej reorganizácie v dôsledku 

senzorickej deprivácie ako adaptívny nástroj, ktorý kognitívno-percepčné schopnosti 

nevidiacich posúva na kvalitatívne odlišnú, nie však vyslovene inferiórnu úroveň v porovnaní 

s beţnou populáciou. Cattaneo, Vecchi, Cornoldi, Mammarella, Bonino, Ricciardi a Pietrini 

(2008) v prehľadovej štúdii dospeli k  záveru, favorizujúcemu potenciál neurálnej 

reorganizácie a kortikálnej plasticity, na základe čoho podľa autorov nevidiaci podávajú 

v úlohách, zameraných na rozličné kognitívne schopnosti (vrátane spaciálnych), relatívne 

porovnateľný výkon s osobami, ktoré nie sú vizuálne deprivované. Domnievajú sa, ţe 

nevidiaci pouţívajú odlišné kognitívne mechanizmy ako ľudia s neporušeným zrakom, čo 

naznačuje význam kompenzačných mechanizmov pri strate alebo porušení vizuálnej funkcie. 

Podľa Cattaneo a kolegov (2008) tak povaha senzorického inputu, na základe ktorého 

primárne spracovávame informácie, zároveň ovplyvňuje organizáciu prebiehajúcich 

mentálnych procesov.  

 

                                                           
2
 Podľa zistení iných autorov je v prípade významnej environmentálnej deprivácie motorický vývin detí 

s neporušeným zrakom oneskorený výraznejšie ako u nevidiacich detí (Freedman & Cannady, podľa Levtzion-
Korach et al., 2000). 
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Cattaneo a kolegovia (2008) sa domnievajú, ţe nevidiaci kompenzujú chýbajúce vizuálne 

dáta nie len na perceptuálnej, ale i na kognitívnej úrovni. Kým na perceptuálnej úrovni to je 

napríklad prostredníctvom zvyšovaním auditórnych kapacít, na vyššej kognitívnej úrovni ide 

o vytváranie konceptuálnych sietí, ktoré majú viac akustických a taktilných spojov.3  

Percepčné obmedzenia kongenitálne slepých osôb je tak podľa Cattaneo a kolegov 

(2008) moţné reflektovať na vyšších kognitívnych úrovniach spracovania, nakoľko ich 

kognitívne mechanizmy sa vyvinuli prostredníctvom hmatu a sluchu, ktoré umoţňujú len 

sekvenčné spracovanie informácií. Dôsledkom pre kongenitálne nevidiacich je teda 

kognitívne fungovanie prevaţne na sekvenčnej úrovni. Videnie – umoţňujúce simultánnu 

percepciu rozličných obrazov – naopak, facilituje simultánne spracovanie vo vyšších 

kognitívnych centrách.  

Dôleţitý náhľad na aspekty vizuálnej skúsenosti, ktoré by mohli byť podkladom 

kognitívnych obmedzení nevidiacich v tomto smere poskytuje výskum, zameraný na 

kognitívne dôsledky menej váţnych foriem vizuálneho deficitu. Vizuálne poškodenie by tak 

podľa Cattaneo a kolegov (2008) nemalo byť chápané v zmysle homogénneho deficitu 

kognitívnych funkcií; ide skôr o povahu vizuálnej deprivácie ako determinujúcej jednotky 

povahy kognitívneho deficitu. Výsledky neurozobrazovacích štúdií naznačujú, ţe slepota 

a ďalšie formy poškodenia zraku vedú k reorganizácii vizuálnej mozgovej kôry, pričom jej 

časti sú postupne stále viac zapájané v spracovaní inputu z ostatných senzorických kanálov. 

 

2 Aký je potenciál vyuţitia senzorickej substitúcie vo vizuálnej rehabilitácii 

u detskej populácie? 

Ako tvrdia Zilber, Ciuciu, Gramfort, Azizi, and van Wassenhove (2014), pribúda stále viac 

výskumov, zameraných na mechanizmy multisenzorickej integrácie, ktoré naznačujú, ţe 

senzorické systémy neoperujú plne nezávisle. Do akej miery sú teda tieto systémy 

špecializované a kedy môţeme uvaţovať o zdieľaných mechanizmoch ich fungovania 

a spracovávania informácií? Kupers, Ptito (2014) a mnohí ďalší autori sa domnievajú, ţe 

dlho pretrvávajúci pohľad na senzorický systém ako hierarchicky organizovaný systém, 

tvorený funkčne špecializovanými oblasťami, je na základe aktuálneho výskumu 

spochybniteľný. Ak by sa potvrdila hypotéza o supramodalite, resp. metamodalite, podľa 

ktorej je náš perceptuálny systém vysoko flexibilný, na úlohu orientovaný a senzoricky 

nezávislý, znamenalo by to, ţe  nie je limitovaný ani absenciou vizuálnej skúsenosti. Podľa 

súčasných výskumov u ľudí so zachovaným zrakom i u nevidiacich, neoperuje okcipitálny 

kortex na plne vizuálnej úrovni a jeho funkčná špecializácia je nezávislá na vizuálnom inpute, 

aj keď prejavuje jednoznačnú preferenciu v rámci vizuálnej modality (Renier, De Volder, & 

Rauschecker, 2014). Vizuálny systém u nevidiacich by tak mal byť stále schopný zachovať si 

funkčné atribúty aj ak je vyuţívaný inými senzorickými modalitami (Maidenbaum, Abboud & 

Amedi, 2014). Podľa Zilberovho tímu (2014) môţeme tvrdiť, ţe niektoré kortikálne oblasti by 

mohli operovať na princípe funkčnej selektivity, nezávisle od senzorickej modality.  Na tomto 

predpoklade je do veľkej miery postavený aj mechanizmus tzv. senzorickej substitúcie. 

 

2.1 Senzorická substitúcia a senzoricko-substitučné zariadenia 

Termín „senzorická substitúcia “ indikuje použitie jednej senzorickej modality za účelom 

nahradenia inej senzorickej modality , ktorá za normálnych okolností spracováva senzorický 

                                                           
3
 Uvedené je v rozpore s predpokladom, ţe kongenitálne nevidiace osoby majú menej prepracované sémantické 

siete (Cattaneo, et al., 2008). 
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input z externého prostredia (Proulx, Ptito, Amedi, 2014; Renier & Volder, 2013). Cieľom 

senzoricko-substitučných mechanizmov je kompenzovať funkcie senzoricky deprivovanej 

modality spôsobom alebo formou , ktorá bude ekvivalen tná percepcii. Realizuje sa 

prostredníctvom senzoricko -substitučných zariadení (SSD). Tieto zabezpečujú umelú 

konverziu informácií, spracovaných prostredníctvom jedného zmyslu do reprezentácie alebo 

formy, ktorá je kompatibilná s iným zmyslom.4  

Najviac senzoricko -substitučných zariadení bolo vyvinutých s cieľom kompenzovať 

vizuálne funkcie a to najmä prostredníctvom auditívneho (napr. The vOICe, VIBE), prípadne 

taktilného signálu (napr. TVSS, TDU) (Renier & Volder, 2013; Ward & Meijer, 2010; Ward & 

Wright, 2014). Prístroj konvertuje rôzne vizuálne atribúty (jas, horizontálne a vertikálne 

aspekty polohy v priestore ) na auditívne (napr. amplitúda, frekvencia), alebo taktilné atribúty 

(napr. intenzita). Týmto spôsobom j e do istej miery možná rehabilitácia vizuálneho 

poškodenia.5 

Ward a Meijer (2010) popísali vizuálne vnímanie dvoch expertných nevidiacich 

pouţívateľov zariadenia The vOICe s auditívnym typom konverzie signálov . Autori u 

participantov v priebehu niekoľkých mesiacov zaznamenali perceptuálne skúsenosti s 

detailnou vizuálnou fenomenológiou , ktorá sa ďalej rozvíjala v priebehu niekoľkých rokov . S 

vysokou pravdepodobnosťou nesúvisela len s vizualizáciou auditívneho signálu , ale i s 

predchádzajúcimi skúsenosťami s  reálnym "videním" (teda poznaním tvarov , vizuálnej 

perspektívy, a pod .). Príkladom výpovede jedného z participantov je nasledujúce tvrdenie : 

"Tváre sú pre mňa stále trochu rozmazané . Viem rozoznať očné j amky, obočie. Viem 

povedať, či má človek dlhé vlasy , kučeravé vlasy , alebo výrazné črty tváre . Ak by ste však 

vedľa postavili ženu a muža s podobnými črtami tváre , neviem povedať , kto je kto" (Ward & 

Meijer, 2010, s.495).  

Zodpovedá vš ak skúsenosť , produkovaná senzorickou substitúciou , naozaj percepcii ? 

Niektorí autori sa domnievajú , ţe v prípade substitúcie vizuálnych funkcií ide skôr o akýsi typ 

priestorového, resp. spaciálneho vnímania , nie o plnohodnotné vizuálne vnemy (Proulx, 

2010). Ward a Wright (2014) sa však prikláňajú skôr k záveru , ţe záţitok indukovaný 

pouţívaním SSD zariadenia je ekvivalentný percepcii , nakoľko spĺňa do istej miery väčšinu 

vyššie stanovených kritérií.  

Raná vizuálna deprivácia vedie k reorganizácii vizuálneho kortexu a zapojeniu 

kompenzačných mechanizmov, ktoré nevidiacemu umoţňujú efektívnejšie reagovať vo 

verbálnych či perceptuálnych úlohách. Cross-modálne vyuţitie okcipitálneho kortexu v týchto 

prípadoch dokladajú aj mnohé neurozobrazovacie štúdie, vyuţívajúce vizuálne predstavy, 

čítanie Braillovho písma, taktilnú percepciu, taktilné rozpoznávanie objektov, lokalizáciu 

a diskrimináciu zvuku (Renier, De Volder, 2005). Zásadným prínosom senzoricko-

substitučných štúdií je evidencia neuroplastického zapojenia okcipitálneho kortexu počas 

vyuţitia rôznych SSD u nevidiacich osôb. Znamená to, ţe okcipitálny kortex by mohol 

predstavovať neurálny substrát pre nové zručnosti kompenzatórneho charakteru, ktoré si 

nevidiaci osvojuje, čo otvára nové perspektívy aj pre pouţívanie rehabilitačných metód. 

                                                           
4
 Prvé substitučné zariadenia boli podľa Renier a Volder (2013) vytvorené s cieľom skúmať plasticitu mozgu u 

osôb nevidiacich od narodenia, respektíve u ľudí, vizuálne senzoricky deprivovaných od raného detstva. 
 
5
 SSD prístroje nemajú multisenzorický charakter , nakoľko senzorický input , ktorý je pouţívateľovi zariadenia 

poskytnutý, má unimodálny charakter, teda ide o unimodálne auditívne alebo unimodálne taktilné podnety . SSD 
zariadenie pozostáva zo senzoru , párovacieho systému (zvyčajne ide o software ) a stimulátora . V prípade 
substitúcie zraku prostredníctvom auditívnych stimulov SSD zariadenie najprv vykoná snímku vonkajšieho 
prostredia prostredníctvom kamery , následne ju konvertuje na pixely , ktorým sú priradené konkrétne auditívne 
vibrácie. Po istom období tréningu tieto vibrácie pre deprivovanú osobu reprezentujú š pecifické vizuálne 
skúsenosti. 
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2.2 Zhodnotenie potenciálu SSD zariadení vo vizuálnej rehabilitácii u detskej 

populácie 

Podľa Maidenbaum, Abboud a Amediho (2014) predstavujú SSD zariadenia významný 

potenciál pre neinvazívnu rehabilitáciu u väčšiny nevidiacich, nakoľko v 95% prípadoch 

poškodenia zraku zostáva podľa autorov okcipitálny kortex neporušený. Aj keď výskum 

mechanizmov senzorickej substitúcie trvá vyše 60 rokov, tento potenciál stále nebol vyuţitý: 

aj napriek pôvodnému zámeru vyuţitia SSD na vizuálnu rehabilitáciu, sú pouţívané skôr 

v experimentálnom výskume. Podľa Gori a kolegov (2016) je tvorba efektívnych 

kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a ich pouţívanie od raného detstva nutnosťou, 

ktorá však z hľadiska rehabilitačnej praxe nie je naplnená. Autori konštatujú technologický 

pokrok vo výrobe senzoricko-substitučných zariadení, navrhnutých špecificky pre 

nevidiacich, no mnoţstvo z nich sa reálne v beţnom ţivote stále nevyuţíva a navyše, tieto 

zariadenia nie sú jednoducho adaptabilné pre detskú populáciu.  

Uvedené súvisí najmä s ich vysokou cenou, nízkou dostupnosťou, potrebou dlhodobého 

tréningu asociovania stimulov pred moţnosťou ich pouţívania (Elli, Benetti, & Collignon, 

2014; Gori et al., 2016).  Podľa Elli a kolegov (2014) sa SSD zariadenia pouţívajú viac 

v laboratóriách ako medzi ľuďmi a je potrebné prehĺbiť multidisciplinárnu spoluprácu vedcov 

a firiem, ktoré zariadenia distribuujú s cieľom zohľadnenia reálnych potrieb nevidiacich 

a zlepšenia ich kvality ţivota. SSD zariadenia predstavujú podľa Gori a kolegov (2016) 

v istom zmysle invazívne systémy: blokujú uši alebo jazyk, vyţadujú zapojenie rúk, a pod.; 

často sú ťaţké a nie jednoducho adaptovateľné v zmysle veľkosti a hmotnosti. Predstavujú 

tieţ istú kognitívnu záťaž, senzorický feedback, ktorý poskytujú, si často vyţaduje 

komplexnejšiu interpretáciu a dlhodobý tréning. Otvára sa tak otázka, či je miera úsilia 

investovaná do pouţívania SSD zariadenia ekvivalentná zlepšeniu výkonu deprivovanej 

osoby.  

Na rozdiel od názorov uţ spomenutých autoriek a autorov (Elli, et al., 2014; Gori et al., 

2016) sa Maidenbaumov tím (2014) prikláňa skôr k optimistickejším vyhliadkam vyuţitia SSD 

zariadení vo vizuálnej rehabilitácii. Maidenbaum a kolegovia (2014) sa odvolávajú na 

súčasné teoretické modely spracovania senzorického inputu na kortikálnej úrovni, v zmysle 

supramodality, teda nie nevyhnutnej „všetko alebo nič“ špecializácie jednotlivých oblastí 

kortexu na spracovanie špecifických senzorických informácií (čo istú mieru špecializácie, 

alebo preferenciu vizuálneho inputu v prípade vizuálneho kortexu samozrejme, nevylučuje) 

(Kupers & Ptito, 2014). Maidenbaum a kolegovia (2014) uvádzajú viaceré trendy smerovania 

vo vývoji SSD zariadení, zapájajúc pritom moţnosti, ktoré poskytujú nové technológie tak na 

softwarovej úrovni (tzv. machine learning;  algoritmy prepájajúce počítač s videním; 

filtrovanie zachytených signálov, čo zniţuje mieru kognitívneho preťaţenia), ako i na 

z pohľadu hardware (miniaturizácia komponentov SSD zariadení, zniţovanie ich hmotnosti, 

vyuţívanie smartfónu ako platformy pre SSD a jednoduché programovanie cez aplikácie). 

Výzvou podľa týchto autorov stále zostáva preniesť SSD zariadenia z kontrolovaných 

laboratórnych podmienok do reálneho sveta, súčasťou čoho však nevyhnutne musí byť 

organizovaný systém tréningu, vrátane pravidelnej online podpory pri postupnej adaptácii 

percepcie nevidiacich na SSD zariadenie.  

Na tento trend nadviazala napríklad štúdia Finocchietti, Cappagli, Porquis, Baud-Bovy, 

Cocchi a Gori (2015), vyuţívajúca audiovizuálny SSD náramok ABBI6 ako pomôcku  

                                                           
6
 ABBI – Audio Bracelet for Blind interaction, teda audio náramok pre interakciu u nevidiacich. 
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pri rehabilitácii mobility a spaciálnej kognície u vizuálne deprivovaných detí.7 Výsledky štúdie 

ukázali zlepšenie mobility i spaciálnych zručností u všetkých participantov štúdie. Krishna, 

Colbry, Black, Balasubramanian a Panchanathan (2008) predstavili SSD zariadenie Social 

Interaction Assistant, ktoré má nevidiacim umoţniť efektívnejšie reagovať počas sociálnych 

interakcií. Zariadenie by im malo pomôcť detekovať kontextuálne informácie, týkajúce sa 

neverbálnej komunikácie osôb, ktoré s nevidiacim interagujú (gestá, výrazy tváre), vedomosť 

o tom, koľko ľudí pri nevidiacom stojí, a podobne. Ako ukázala štúdia Karawani, Jenkins 

a Anderson (2018) úspešná rehabilitácia senzorickej funkcie môţe viesť k zlepšeniu 

kognitívneho výkonu i neurálneho fungovania. V súlade s hypotézami o supramodalite 

kortikálnej organizácie a mechanizmov neurálnej plasticity sa preto domnievame, ţe po 

prekonaní vyššie spomenutých limitov SSD zariadenia môţu v budúcnosti predstavovať 

významný nástroj vizuálnej rehabilitácie, ktorý môţe prispieť k inklúzii nevidiacich v rámci 

širšieho spoločenského rámca, aj prostredníctvom zefektívnenia ich fungovania v kontexte 

sociálnych interakcií. Dôleţité je však poznamenať, ţe detská populácia v tomto smere tvorí 

veľmi krehkú a špecifickú skupinu, preto je akékoľvek nové, zdokonalené SSD zariadenie 

nevyhnutné prispôsobiť jej vývinovým potrebám. 
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Základnej škole Dubová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Odborná poradenská intervencia rodinám v rozvodovom konflikte 

 

Dagmar Kopčanová, Broňa Švehláková 

 

Abstrakt: Striedavá osobná starostlivosť rodičov o deti je aktuálnou problematikou súčasnej 

teórie, ako aj praxe . V praxi  sa  stretávame s rôznym i názormi poradenských pracovníkov 

na jej využívanie a ešte odl išnejšími názormi sudcov a kolíznych opatrovníkov, ba aj 

samotných rodičov. Príspevok prináša vybrané informácie z výskumu VÚDPaP, 

realizovaného medzi reprezentantmi pomáhajúcich profesií. Naša výskumná vzorka 

pozostávala zo psychológov z referátov poradensko - psychologických služieb, ďalej 

sociálnych pracovníkov - kurátorov (rezort práce, sociálnych vecí a rodiny), ale aj  

psychológov, pôsobiacich v oblasti výchovného a psychologického poradenstva (rezort 

školstva), zaoberajúcich sa zverením dieťaťa do výchovy po rozvode/rozchode rodičov. Pre 

porovnanie sme oslovili aj mediátorov, kontakt s ktorými nám sprostredkovala ARMS. Aj keď 

výskumná vzorka posledných oslovených respondentov nebola dostatočne veľká, predsa len 

poslúžila aspoň na jednoduchú orientáciu a čiastočné porovnanie niektorých výsledkov 

s našou pôvodnou výskumnou vzorkou. Respondentov pre výskum (∑= 299) sme získali 

náhodným výberom. Použili sme vlastný výskumný nástroj - dotazník, ktorým sme mapovali 

úroveň informácií, názorov a postojov pracovníkov jednotlivých profesijných zameraní. Z 

výsledkov výskumu vyplynulo, že takmer 68 % našich odborníkov v oblasti pomoci rodinám 

využíva - či už v plnej miere, alebo aspoň čiastočne, možnosti odbornej multidisciplinárnej 

spolupráce. No stále je tu ešte približne 32 % odborníkov, ktorým sa spolupráca s ďalšími 

kolegami - odborníkmi nedarí, resp. sa o ňu ani nepokúšajú. V závere štúdie preto 

diskutujeme aj návrhy na možné riešenia. 

 

Kľúčové slová: rozvod/rozchod, striedavá osobná starostlivosť rodičov o deti, 

multidisciplinárna spolupráca, CPPPaP, RPPS, kolízni opatrovníci, mediátori 

 

1 Úvod - Striedavá osobná starostlivosť rodičov o deti na Slovensku 

Do právneho poriadku Slovenskej republiky bol novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

po prvýkrát zavedený právny inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa. Predmetná 

novela zákona o rodine nadobudla účinnosť 1. júla 2010.  Nový inštitút umoţňuje súdu zveriť 

dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové 

obdobie. Ide tu o variant zverenia do výchovy, ktorá zaistí obom rodičom, aby sa podieľali  

na výchove spoločne, rovnomerne a umoţňuje im intenzívny kontakt  s dieťaťom, čo by 

zaiste bolo ideálnym stavom. Interval striedania rodičovskej starostlivosti je ponechaný na 

dohodu rodičov alebo na uváţenie súdu, dĺţka intervalu by mala závisieť od veku 

a osobnosti dieťaťa (Rudolph, 2010, 2013). 

V našom príspevku sa primárne zaoberáme výskumom jednej z foriem zverenia dieťaťa 

do výchovy po rozvode rodičov- striedavou starostlivosťou, ktorá je  aktuálnou problematikou 

súčasnej teórie , ako aj praxe odborníkov z radu tzv. pomáhajúcich profesií. Táto forma 

osobnej starostlivosti o dieťa  prebúdza u rodičov i všetkých ďalších zainteresovaných 

rozporuplné pocity. Niet sa čomu čudovať - tak, ako má pre dieťa svoje prínosy, má aj svoje 

negatívne stránky, nakoľko okrem výhod prináša i celý rad ťaţkostí a stupňujúcich sa 

konfliktov, v dôsledku ktorých trpia najviac deti (Kopčanová, 2017). 
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2 Metódy 

V rámci plánu hlavných úloh VÚDPaP prebiehal v poslednom období  aj výskum, týkajúci 

sa teoretického i empirického skúmania jedného z mnohých aktuálnych problémov, s ktorými 

sa stretávajú odborníci v psychologickom poradenstve po rozvode rodičov: striedavej 

osobnej starostlivosti rodičov o dieťa (ďalej SOSRD) .  

Z metodologického hľadiska sme sa rozhodli realizovať kvantitatívny výskum v sieti 

centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP), tieţ medzi 

psychológmi pracujúcimi v referátoch poradensko- psychologických sluţieb  (RPPS) ako aj 

kolíznymi opatrovníkmi (KO) v oddeleniach sociálno- právnej ochrany a sociálnej kurately na 

úradoch práce. K uvedenej základnej vzorke (Σ= 299) dodatočne (no z technických dôvodov 

uţ len samostatne) pripájame aj  malú skupinu mediátorov (Σ= 36), ktorých sme tieţ 

poţiadali o spoluprácu pri vyplnení dotazníka. Pri hľadaní najlepších metodologických 

postupov sme sa opierali o bohaté literárne zdroje z metodológie spoločenských vied 

(Komárik, E., 2002., Jasczyk, S. 2003., Punch Keith, F., 2008., Reichel, J., 2009., Benčo J. 

2001.,Hendl, J. 2009, Ondrejkovič, P. 2005). 

Hlavným cieľom našej výskumnej práce bola analýza a komparácia skúseností 

odborníkov v oblasti duševného zdravia v práci s rozvodovými a porozvodovými rodinami a 

verifikácia moţností ich vzájomnej spolupráce v situácii rozvodu manţelov/rozchodu 

partnerov a po ňom. Ďalším, čiastkovým cieľom výskumu, bola snaha prispieť ku skvalitneniu 

odborných sluţieb poskytovaných rodinám, nachádzajúcim sa v rozvodovej a 

porozvodovej  situácii.  

Respondentov pre výskum sme získali náhodným výberom. Pouţili sme vlastný výskumný 

nástroj - dotazník, ktorým sme mapovali úroveň informácií, názorov a postojov pracovníkov 

jednotlivých profesijných zameraní.  

 

3 Výskum a jeho výsledky  

Na tomto mieste prinášame výber niektorých zaujímavých výsledkov výskumu. V jednej 

z našich  výskumných otázok  sme si chceli overiť:  Aká je miera úspešnosti komplexnej 

multiprofesionálnej starostlivosti odborníkov, pracujúcich v jednom tíme v riešení problémov 

rodiny so SOS RD?  Zistili sme, ţe  úspešnosť komplexnej multiprofesionálnej starostlivosti 

podľa dvojstranného exaktného binomického testu sa pohybovala v intervale od 62,4% do 

73,7%. Bodový odhad je 68,2%. Z uvedených výsledkov teda vyplýva, ţe ak ide o riešenie  

problémov rodiny so SOS RD, aţ takmer dvom tretinám odborníkov sa darí zabezpečiť 

pre svojich klientov komplexnú multiprofesionálnu starostlivosť. Avšak treba priznať, ţe práca 

v tíme nemusí byť vţdy len úspešná. Svedčia o tom viaceré zahraničné štúdie (Marshalli,  

Person -Shoot, M. and Winnicott, E., 1979). 

V ďalších grafoch (Graf 2 a 3)  je znázornené, aké formy práce najčastejšie vyuţívajú 

psychológovia a kolízni opatrovníci pri práci so svojimi  klientami. Z uvedeného vyplýva, ţe 

vo všetkých formách  dominuje najmä skupina kolíznych opatrovníkov, ktorá sa okrem iného 

vyznačuje aj tým, ţe vo svojej práci vyuţívajú aj iné formy (najčastejšie práca v teréne, na 

súde a pod.). 
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Graf 1: Ako sa odborníkom darí zabezpečiť multiprofesionálnu starostlivosť 

 

Graf 2: Akými metódami psychológovia a kolízni opatrovníci pracujú s klientmi - celkový 

obraz 

 

Graf 3: Ako psychológovia a kolízni opatrovníci pracujú s klientmi (podľa profesií) 

 

Špecifikum práce mediátorov naznačuje nasledujúci graf (Graf 4), z ktorého vyplýva, ţe  

najčastejšou formou práce týchto odborníkov je práca „aj s inými príslušníkmi rodiny“, kým 

napríklad psychológovia z RPPS prácu s rodinou vyznačili iba v 17, 4% prípadov. 
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Z výpovedí mediátorov vyplynulo, ţe do svojej odbornej intervencie zapájajú v značnej 

miere (75,9%) aj ďalších príslušníkov rodiny, kým psychológovia z CPPPaP pracujú najviac 

individuálne - s dieťaťom a psychológovia z RPPS, ako vyplýva z výsledkov v grafe 3, zase 

poskytujú odborné sluţby prevaţne párom. Prácu s celou rodinou výraznejšie uprednostňujú  

sociálni kurátori, z ktorých aţ 55,2% pracuje s celou rodinou.                                                                             

Na tomto mieste by sme radi podotkli, ţe podľa našich empirických skúseností (Kopčanová, 

2002, 2006) ako aj podľa ďalších štúdií, prevaţne z anglosaskej literatúry (Burnham, J. B. 

2002,  Kaslow, F., 2008, Sharlin, S. A., 2000) sa ukazuje, ţe väčší úspech v riešení 

rodinných problémov sa dosiahne pri práci s celou rodinou. Ďalší vyzdvihujú, najmä ak ide 

o problémové rodiny, význam práce v multiprofesionálnom tíme (Icott,1979, Ovretveit, 1993, 

Payne, 2000, Sharlin,S. A.- Shamai, M.,1990). V našom výskume sme si ďalej dali otázku, či 

existuje významná súvislosť medzi úspešnosťou multiprofesionálnej starostlivosti SOSRD 

a medzi tým, akými metódami pracujú psychológovia a kolízni opatrovníci s klientmi. 

 

26,5%
42,4%

21,2%

75,9%73,5%
57,6%

69,7%

24,1%

0,0% 0,0%
9,1%

0,0%

 individuálne  v páre aj s deťmi aj s inými
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rodiny

S klientmi pracujem:  

áno

 
Graf 4: Ako pracujú s klientmi mediátori?  

 

Výsledky korelačnej analýzy sú v nasledujúcej tabuľke (Tab. 1).  

 

Tab. 1: Korelácia medzi indexom úspešnosti multiprofesionálnej starostlivosti SOSRD 

a indexom, ako psychológovia a kolízni opatrovníci pracujú s klientmi 

  Korelácia Spearman Kendall Wilcox 

Premenné IND14usp-Index úspešnosti multiprofesionálnej starostlivosti v SOSRD 

IND7ako 

Korelačné koeficienty ,276** ,240** ,260** 

Štatistická významnosť p 0,000 0,000 0,000 

N - počet prípadov 266 266 266 

 

Všetky tri korelačné koeficienty sú štatisticky významné, ich p hodnota = 0.000. 

S prihliadnutím na odľahlé hodnoty najpresnejšie meria vzájomnú závislosť Wilcoxov_pcorb 

korelačný koeficient. Medzi intenzitou pouţívania viacerých metód práce s klientmi, ako 

aj mierou úspešnosti multiprofesionálnej starostlivosti, existuje niţšia vzájomná závislosť, 

ktorá je bliţšie k spodnej hranici stredne veľkej vzájomnej závislosti.  
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Koreláciu medzi indexom miery multiprofesionálnej spolupráce a indexom, ako 

psychológovia a kolízni opatrovníci pracujú s klientmi, odzrkadľuje  nasledujúca tabuľka 

(Tab. 2). 

 

Tab. 2: Korelácia medzi indexom miery multiprofesionálnej spolupráce a indexom, ako 

psychológovia a kolízni opatrovníci pracujú s klientmi 

  Korelácia Spearman Kendall Wilcox pcorb 

Premenné IND15mprof- Index miery multiprofesionálnej spolupráce 

IND7ako 

Korelačné koeficienty ,314** ,263** ,334** 

Štatistická významnosť p 0,000 0,000 0,000 

N - počet prípadov 274 274 274 

IND7ako - Ako psychológovia a kolízni opatrovníci pracujú s klientmi 

Wilcox - Wilcoxov robustný korelačný koeficient – pcorb 

 

Medzi intenzitou pouţívania viacerých metód práce s klientmi IND7 ako aj mierou 

multiprofesionálnej spolupráce, existuje stredne veľká, štatisticky významná vzájomná 

závislosť (Wilcox_pcorb=0,334, p= 0,000, N=274). To znamená, ţe čím viac metód 

psychológovia a kolízni opatrovníci pouţívajú, tým je vyššia aj miera ich 

multiprofesionálnej spolupráce.  

K ďalším zaujímavým otázkam v našom výskume patrila aj tá, či naši respondenti vidia 

v súvislosti s vyuţívaním SOS RD aj prípadné riziká pre detský vývin. Ukázalo sa, ţe všetky  

skupiny cítia isté riziká, keď enormná časť uviedla aspoň jedno významné riziko pre detský 

vývin a u psychológov RPPPS to bolo dokonca aţ 100%! 

 

Graf 5: Prípadné riziká SOS RD na detský vývin 

 

Za najčastejšie riziká boli zo strany psychológov uvádzané tieto: 

- Dieťa sa musí adaptovať na dvojaké, rôzne podmienky, stráca predstavu domova, nehľadí 

sa tu na potreby dieťaťa, ale na potreby rodičov 
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- Dieťa v striedavke nemá pocit jedného domova, bezpečia, istoty, žije dvojkoľajným životom 

- Pre dieťa vzniknú nasilu úradne nastavené podmienky, ktoré sú podľa mňa len 

pokračovaním partnerského konfliktu. 

- Nútené "pobehovanie" dieťaťa medzi dvoma "stanovišťami", ktoré sú zväčša nepriateľsky 

naladené, považujem za obrovsky nežiaduce, škodlivé a  zaťažujúce pre samotné deti. 

- Striedavá starostlivosť nie je vhodná pre  deti v predškolskom veku - napr.  absencia mamy 

na celý týždeň je pre niektoré deti veľmi ťažký zážitok. Takúto starostlivosť lepšie znášajú 

deti nad 12 rokov, ak s ňou súhlasia. 

 

Z kvalitatívnej analýzy voľných odpovedí našich respondentov sme vyvodili určitý rámec 

podmienok, za akých by bolo moţné povaţovať vyuţitie striedavej osobnej starostlivosti 

rodičov o deti za prínosné a vhodné. Podľa názorov našich respondentov a skúseností 

participantov,  o striedavej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa moţno uvaţovať vtedy: 

 ak striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa sa zdá byť najlepším variantom zo 

všetkých daných moţností a je všetkými stranami bezvýhradne akceptovaná 

 ak sa rodičia vopred vzájomne dohodnú  a dôkladne pripravia na proces, frekvenciu, čas 

a spôsob odovzdávania a navrátenie dieťaťa, s rešpektovaním jeho veku a potrieb  

 ak dieťa má aspoň na jednom mieste svoj stabilný, oboma rodičmi rešpektovaný domov, 

namiesto dvoch labilných domovov, ktoré mu nemôţu dať pocit istoty a bezpečia 

 ak je dieťa staršie ako 3 roky, resp. je schopné separácie od materskej osoby, s ktorou 

má vytvorenú bezpečnú primárnu väzbu a ak má vytvorenú aj bezpečnú sekundárnu 

väzbu s otcom 

 ak je zaručené, ţe dieťa bude preţívať pozitívnu skúsenosť zo vzájomnej kooperácie a 

komunikácie rodičov namiesto konfliktu (prípadne rodičia iniciatívne a dobrovoľne 

pracujú na takejto spolupráci pod supervíziou a vedením odborníka) 

 ak obaja rodičia počas pobytu dieťaťa u seba zodpovedne dodrţiavajú stanovené 

pravidlá a podmienky a dôstojne kooperujú aj pri jeho odovzdávaní druhému partnerovi 

 ak sú  rodičia ochotní a schopní v pravidelných intervaloch čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

prínos tohto typu starostlivosti o dieťa, resp. v prípade problému dokáţu neodkladne 

konzultovať situáciu s odborníkom   

 ak sa nevyskytuje ţiadna forma ohrozenia alebo násilia, či iného traumatizovania dieťaťa 

zo strany rodiča  

 ak si obaja rodičia primerane plnia svoju rodičovskú rolu bez pravidelného delegovania 

svojej rodičovskej kompetencie na iné osoby v rodine (starých rodičov, svojich 

súrodencov, súrodencov dieťaťa, svojich ţivotných partnerov a i.). 

 

Záver  

Náš výskumu bol zameraný na skúmanie a vyuţívanie moţností multiprofesionálnej 

tímovej intervencie u  rodín v rozvodovej a porozvodovej situácii, osobitne pri uplatnení 

inštitútu SOSRD. Chceli sme preskúmať, do akej miery sú naši odborníci schopní/ochotní  

navzájom spolupracovať. Zistili sme, ţe pribliţne 70%  našich respondentov vyuţíva vo 

svojej práci     (či uţ v plnej miere , alebo aspoň čiastočne), moţnosti spolupráce s ďalšími 

odborníkmi. Podľa našich ďalších zistení to však nie je  typická  a súčasná práca „v jednom 

tíme”. Poväčšine je to len občasná a príleţitostná spolupráca. Okrem toho ešte stále zostáva 
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pribliţne 30 % tých, ktorým sa spolupráca s kolegami z iných profesií nedarí, resp. sa o ňu 

ani nepokúšajú.   Hoci - ako ukazujú skúsenosti nemeckých a českých kolegov, ktorí tímovo 

pracujú s rodinami v situácii rozvodu, výsledky takejto navzájom prepojenej, 

multidisciplinárnej spolupráce môţu byť veľmi pozitívne a spravidla vedú k pokojnejšiemu a 

úspešnejšiemu riešeniu sporov v prípadoch zverenia detí do osobnej starostlivosti po 

rozvode/rozchode rodičov. Radi konštatujeme, ţe v súčasnosti sa  uţ aj na Slovensku  

začínajú aplikovať niektoré pozitívne modely interdisciplinárnej spolupráce odborníkov, 

pomáhajúcich rodinám. Prebieha efektívna spolupráca medzi jednotlivými odborníkmi z 

Bratislavského kraja, ktorí podporujú implementovanie zásad tzv. Cochemskej praxe na 

pilotných súdoch - OS BA II.,OS BA V. a KS BA. Súdy vyuţívajú spoluprácu subjektov, 

prevaţne mediátorov a poradenských konzultantov pri práci s rodinami. Významnú úlohu 

zohráva čas - pracovať s rodinou sa začína veľmi skoro po podaní návrhu na súd, takţe 

prípadný konflikt medzi rodičmi neeskaluje. Rodičia sú vedení k prevzatiu rodičovskej 

zodpovednosti s cieľom nájsť ten najlepší model spolurodičovstva s akcentom na dieťa. 

Tento pilotný projekt je súčasťou projektu Procesno-organizačný audit MS SR a 

vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci a prebieha na 

viacerých súdoch Slovenska. Pilotný projekt je inšpirovaný myšlienkami tzv. Cochemského 

modelu a má za cieľ prispieť k pozitívnym zmenám pri vedení súdnych konaní v poručenskej 

agende.  
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Výchova a vzdelávanie ţiakov s hluchoslepotou 

 

Iveta Krajčirovičová, Marta Kapitáňová 

 

Abstrakt: Hluchoslepota, závažné postihnutie dvoch najcennejších a najpotrebnejších 

zmyslov (zraku a sluchu súčasne), potrebuje čo najskôr zahájenie včasnej intervencie. Je 

potrebná zvýšená pozornosť rodičov, odborníkov na danú problematiku, ako aj pedagógov, 

ktorí budú vhodným spôsobom usmerňovať dieťa už od útleho veku a pomáhať mu 

orientovať sa vo svete častokrát bez zvuku a svetiel. Príspevok poukazuje na problémy, s 

ktorými sa dieťa s hluchoslepotou musí dennodenne vysporiadať. Orientovať sa v prostredí, 

v ktorom sa nachádza, komunikovať so svetom, využívať zachované zvyšky zraku a sluchu, 

osvojiť si hygienické návyky, aby sa stal podľa možnosti čo najmenej závislý na svojom okolí. 

Ale to zďaleka nie je všetko. Pomoc človeku s titulom "hluchoslepý" sa dostáva v 

Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici - jedinej škole svojho druhu a zamerania 

na Slovensku. 

 

Kľúčové slová: hluchoslepota, mentálne postihnutie, pomoc a podpora 

 

Úvod 

V ţivote sa vari kaţdý jeden z nás stretol s  poţiadavkou: „Počúvaj..., pozri sa..., hovor...“. 

Taká samozrejmosť - počuť, hovoriť a vidieť. Medzi nami sú však ľudia, ktorí nikdy nezistia, 

ako vyzerá slnko, či svet okolo nich. Nikdy nezačujú spev vtáčikov, ani hlas svojich blízkych. 

Iní svet okolo seba smú vnímať len v nejasných obrazoch, akoby cez „kopirák“ a zvuky 

z hlasného rádia cítiť len pomocou vibrácií. V neľahkom tápaní vo svete, plnom záhad 

a nejasnosti, dôleţitú úlohu zohráva hmat, ktorý im nahrádza chýbajúce zmysly. Ruky sa 

v ich ţivote stáli nástrojmi dorozumievania sa, poznávania, skúmania, hľadania 

nepoznaného. Ľudia s hluchoslepotou potrebujú vo svojom ţivote neustálu pomoc a podporu 

inej zdravej osoby. Potrebujú pomocnú ruku, ktorá má hodnotu ruky, o ktorej napísala 

neznáma hluchoslepá ţena: “Po operácii som sa prebúdzala z anestézie. Nebola som ešte 

bdelá a začala som sa cítiť sama, pretože som nemala okuliare a načúvací aparát a bola 

som odrezaná od zvukov a vecí. Odrazu som zacítila ruku, ktorá ma pohladila a povedala mi, 

že je všetko v poriadku. Táto ruka pre mňa znamenala celý svet! Znamenala pre mňa v tom 

momente viac, ako všetky zvuky a odrazy sveta...“ (Krajčirovičová, 2010). 

 

1 Charakteristika postihnutia 

Hluchoslepota je definovaná ako závaţné viacnásobné postihnutie, ktoré zahŕňa súčasne 

postihnutie zraku a sluchu a ich kombinácia môţe zapríčiniť váţne komunikačné, vývinové 

a vzdelávacie problémy (Vašek, 2003).   

Ak však hovoríme o človeku s hluchoslepotou, nemusíme zďaleka myslieť na človeka, 

ktorý nič nevidí a nič nepočuje. Odborná literatúra poukazuje na fakt, ţe len veľmi malé 

percento osôb, označovaných touto diagnózou, ţije v úplnom tichu a tme. O definíciu 

i klasifikáciu hluchoslepoty sa pokúšalo viacero zahraničných autorov, ktorí sa v klasifikácií 

zhodujú. Pojem hluchoslepota zastrešujú pojmy: 

 hluchoslepota s nedoslýchavosťou a slabozrakosťou, 

 hluchoslepota s nedoslýchavosťou a úplnou slepotou, 

 hluchoslepota so slabozrakosťou a úplnou hluchotou,  

 úplná hluchoslepota (Miles, Riggio, 1999). 
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V literatúrach, venovaných problematike hluchoslepoty, sa veľakrát cituje výrok Roberta 

Smithdas - spisovateľa s hluchoslepotou, ktorý povedal: „Svet pre hluchoslepého je doslovne 

scvrknutý a len tak veľký, kam dosiahne svojimi končekami prstov, alebo použitím svojho 

kruto limitovaného zvyšku zraku a sluchu...“.  

Pri práci so ţiakmi s hluchoslepotou, kde je pridruţené aj mentálne postihnutie 

v kombinácii s ADHD, autizmom, schizofréniou a často aj telesným postihnutím, sa pokroky 

dostavujú len veľmi pomaly. Hovorí sa tu o „mravenčej práci“. Ţiak s hluchoslepotou sa môţe 

vyvíjať a napredovať len vtedy, ak mu poskytneme dostatok podnetov a stimulov pre jeho 

napredovanie (Šarišská, 2012). 

 

1.1 Výchova a vzdelávanie ţiakov s hluchoslepotou 

Ak by sme chceli z minulosti nájsť nejakú informáciu, týkajúcu sa starostlivosti o osoby s 

hluchoslepotou na Slovensku, nedospeli by sme k ţiadnemu hmatateľnému výsledku. Prvý, 

kto sa ujal takto postihnutých detí, bola Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. V spolupráci 

s ministerstvom školstva inštitucionalizovali školu pre hluchoslepých v Červenici (Vašek, 

2003). 

Škola bola zaloţená pred 27 rokmi. Od tohto obdobia prešla viacerými zmenami 

a niekoľkokrát sa menil aj samotný názov školy, vplyvom zriaďovania organizačných zloţiek. 

Svoju histórie škola začala písať so štyrmi ţiakmi, neskôr sa ich počet ustálil na 12 ţiakov. 

Do tohto obdobia však škola poskytovala len výchovu a vzdelávanie školopovinným ţiakom, 

teda do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Postupne sa nám podarilo zriadiť aj 

špeciálnu materskú školu a o rok neskôr aj praktickú školu internátnu. Vplyvom týchto zmien 

sa zmenil aj názov školy na Evanjelická spojená škola internátna. Dnes má tri organizačné 

zloţky:  

- Evanjelickú špeciálnu materskú školu internátnu, 

- Evanjelickú špeciálnu základnú školu pre hluchoslepých internátnu,  

- Evanjelickú praktickú školu internátnu. 

Súčasťou školy je aj školský internát a školská jedáleň. Škola má tohto času 26 ţiakov. 

S kaţdým ţiakom sa pracuje individuálne, rešpektuje sa postihnutie kaţdého jedného ţiaka, 

jeho pracovné tempo, prihliada sa na jeho potreby, záujmy. Výchovno - vzdelávací proces 

v triede vedie triedna učiteľka. Tá plánuje a organizuje prácu v triede. Vychovávateľky 

pomáhajú učiteľkám pri plnení plánov a dosahovaní kvalitných výsledkov. Pomocné 

vychovávateľky poskytujú učiteľke a vychovávateľke podporu tak, ţe pomáhajú ţiakom pri 

jednoduchých sebaobsluţných a pracovných činnostiach  a vykonávajú dohľad nad ţiakmi 

(Ruščáková, 2009).  

U ţiakov, ktorí majú zachované zvyšky zraku alebo sluchu, sa pri vzdelávaní kladie dôraz 

na to, aby sa naučili tieto zmysly adekvátne vyuţívať a koordinovať. Ak sú o tieto zmysly 

ochudobnené, alebo ich zvyšky nemôţu adekvátne vyuţívať, výchova a vzdelávanie sa 

sústreďuje cez hmat, chuť a čuch. Hrou sa ţiaci učia spoznávať veci vo svojom okolí. Aj ţiak 

s hluchoslepotou bez ohľadu na jeho stupeň vývinu potrebuje tak, ako kaţdé iné dieťa jesť, 

piť, spať, obliekať a vyzliekať sa, umývať sa a pod. Preto sa snaţíme v rámci pedagogických 

činností vţdy hľadať nový spôsob, ako uspokojiť prirodzené potreby toho - ktorého ţiaka, ako 

ho naučiť sebaobsluţným návykom, naučiť ho chodiť, komunikovať, hrať sa, učiť sa a tak 

objavovať, spoznávať a chápať svet okolo seba. Naším cieľom je, aby naši ţiaci našli zmysel 

vlastného ţivota aj napriek tomu, ţe im chýbajú dva základné ľudské zmysly – zrak a sluch 

(Krajčirovičová, 2008). 

Poobedňajšie činnosti sú zamerané taktieţ na sebaobsluţnú činnosť (základy správneho 

stolovania, obliekania, prípravy lôţkovín pred spaním) a upevňovanie hygienických návykov 
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(sprchovanie, česanie, umývanie zubov, krémovanie tváre). Všetky tieto činnosti sú 

vykonávané koaktívne (ruka v ruke), alebo so slovným usmerňovaním (resp. posunkom, 

náznakom, gestom), podľa toho, aký komunikačný systém má ten - ktorý ţiak osvojený. 

Osvojiť si takúto činnosť je veľmi namáhavé. Ide o dlhodobý proces, za ktorým sa skrýva 

mnoho času, pokusov a omylov, kým si danú zručnosť ţiak osvojí. Pretoţe naši ţiaci, okrem 

tak závaţného postihnutia, akým je hluchoslepota, majú pridruţené aj mentálne postihnutie 

(stredného aţ ťaţkého stupňa) a v mnohých prípadoch aj postihnutie telesné (Ruščáková, 

2009). 

Hluchoslepota vedie k izolácií osôb s hluchoslepotou od svojho okolia. Bez špeciálnej 

pomoci sa z tejto izolácie sami nedostanú. Preto ťaţiskom výchovy a vzdelávania je 

zlomenie izolácie. Ak sa cez tento zlom ţiak dostane, začne si uvedomovať seba, svoje 

okolie, ľudí okolo seba, otvára sa mu brána do sveta a má šancu rozširovať svoj svet ďalej 

ako sú končeky jeho prstov. Pretoţe americký hluchoslepý spisovateľ Robert Smithdas 

povedal: „Svet pre hluchoslepého je doslovne scvrknutý a len tak veľký, kam dosiahne 

svojimi končekami prstov, alebo použitím svojho kruto limitovaného zraku a sluchu. A je to 

len vtedy, keď sa naučí používať svoje zvyšné sekundárne zmysly - hmat, chuť, čuch a 

kinestetické uvedomenie si, čo mu umožňuje rozšíriť svoje pole informácií a nadobudnúť 

nové vedomosti.“ (Šarišská, 2012).  

  

2 Pomoc a podpora v jednotlivých oblastiach výchovy a vzdelávania   

Prvoradým cieľom výchovy a vzdelávania je osvojenie si správnej komunikácie, 

komunikačného systému, ktorý by vyhovoval tak samotnému ţiakovi,  ako aj ľuďom, ktorí 

s ním pracujú. Keď dokáţeme porozumieť, čo ţiak od nás ţiada a očakáva, aţ vtedy 

môţeme postupovať ďalej a pracovať na jeho napredovaní (Krajčirovičová, 2013). 

Je potrebné si uvedomiť, ţe osoby, zbavené zraku, strácajú bezprostredne prístup k 85% 

informácií, ktoré k nám prostredníctvom zmyslov prichádzajú. Pre tých, ktorí sú zbavení 

sluchu, je to 7 - 8% informácií. Inými slovami sa dá povedať, ţe k osobe s hluchoslepotou sa 

dostane menej ako 1/10 informácií, ktoré dokáţu prijať osoby s priemerne výkonnými 

zmyslovými orgánmi. 

Keď ţiak nastúpi do školského zariadenia, je zo skúsenosti známe, ţe komunikuje na 

báze gest a náznakov prostredníctvom vystretého ukazováka, alebo ťahaním dospelej 

osoby, mnohokrát ani „nevedno kam“. Mnohokrát spôsob komunikácie je len vo forme plaču, 

hádzania sa o zem, či vynucovania si pozornosti ubliţovaním si (Krajčirovičová, 2008).  

 

2.1 Najčastejšie pouţívané formy komunikácie 

Najjednoduchším spôsobom komunikácie pri ţiakoch s poškodeným zrakom a sluchom je 

doviesť dospelú osobu k zdroju svojho záujmu, aby došlo k uspokojeniu potrieb samotného 

ţiaka.  

Neskôr sa komunikácia rozširuje na:  

- Signály, gestá - dotykom, pohybom dávame dieťaťu najavo, ţe napr.: som pri tebe, 

stoj, choď. 

- Koaktívne posunky - spolu (ruka v ruke) so ţiakom posunkujeme v posunkovej reči, 

takto ţiak nadobudne zručnosti, aby mohol neskôr pouţívať posunky samostatne. 

- Predmetové symboly - dotyčný predmet predstavuje činnosť, aktivitu, ktorú budeme 

so ţiakom následne vykonávať, pouţíva sa pri nevidiacich deťoch a ťaţko mentálne 

postihnutých, kde sa vyuţíva predovšetkým hmat, príklad: malá drevená lyţička – ide 

sa jesť.  
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- Obrázky, piktogramy - pouţívajú sa u ţiakov, ktorí zvyškami zraku dokáţu rozlíšiť 

obrázok a z nejakého dôvodu nemôţu pouţívať posunky. Symbol na obrázku 

zobrazuje predmet, činnosť alebo situáciu, ktorá bude nasledovať napr.: na obrázku 

je vysávač - znamená to, ţe ţiak ide vysávať.  

- Predmetové alebo obrázkové kalendáre – predmety alebo obrázky sú zoskupené 

napr. na poličke, na nástenke, na vešiačikoch a to podľa poradia, ako sa budú 

vykonávať v daný deň. 

- Posunky - pouţívajú ich ţiaci, ktorí predtým posunkovali koaktívne s učiteľom 

a naučili sa ich expresívne pouţívať pri komunikácii, alebo ţiaci, ktorí majú zvyšky 

zraku a naučili sa ich odzeraním.  

- Hovorená reč - ţiak, ktorý má zvyšky sluchu, ale nerozpráva, učí sa porozumieť 

hovorenej reči. Takto receptívne prijíma nové informácie, na expresívnu komunikáciu 

pouţíva iný druh uţ spomínanej komunikácie. Kto nemá poškodené rečové centrum, 

učí sa rozprávať, aj keď nepouţíva celé vety, svoje potreby vie vyjadriť aspoň jedným 

slovom.  

- Braillovo písmo – pouţívajú ho ţiaci so slepotou, ktorí majú dobre vyvinutú jemnú 

motoriku a mentálnu schopnosť porozumieť a rozlišovať jednotlivé znaky, čiţe 

písmená. Vyuţívajú sa na to špeciálne pomôcky. Na začiatku, keď sa ţiak iba 

oboznamuje s písmom, pouţíva doštičku so 6 bodmi - dierkami, čo predstavuje      1 

znak. Do týchto dierok sa učí zakladať kolíčky podľa označenia bodov 1 – 6 bod. 

Neskôr sa pouţívajú tzv. Braillove riadky, doštičky, kde sa nachádza v riadku vedľa 

seba viac 6 - bodových znakov s dierkami (Krajčirovičová, 2013). 

 

2.2 Stimulácia zmyslov 

Okrem osvojenia si správnej formy komunikácie je dôleţité neustále pracovať na 

stimulácii a rozvoji jednotlivých zmyslov. Obrovskou podporou pri tomto rozvíjaní je 

Snoezelen miestnosť, ktorú škola vlastní.  

Ponechalová (2009) vo svojej publikácií Snoezelen - úvod do tematiky, ponúka návod, 

ako sa Snoezelen priamo zameriava na našich sedem zmyslov a podporuje tak ich 

stimuláciu:  

- Zrak - zraková stimulácia patrí v Snoezelen priestore medzi najčastejšie. Na podporu 

vnímania svetla, fixácie, sledovania a ďalších zrakových schopností slúţia najmä 

bublinkové valce, optické vlákna, projektory s obrázkami, ako aj rôzne ovládacie 

panely so svetelnými efektmi alebo plazmové valce reagujúce na dotyk. 

- Sluch - sluchová stimulácia sa vykonáva najmä prostredníctvom hudby, alebo 

rôznych hudobných nástrojov a spievania. Pouţíva sa relaxačná hudba, klasická 

hudba, zvuky prírody, detská hudba, rozprávky, ale aj rytmická hudba s variáciou 

tónov a rytmov. 

- Čuch - Snoezelen je vynikajúcim miestom na záţitok z vôní a aromaterapiu. 

Vyuţívajú sa vonné oleje a vône z aromadifuzéra (eukalyptus, levanduľa a pod.) 

alebo reálne objekty (pomaranč, jablko, kvety, škorica a pod.). 

- Chuť - zmysel čuchu je veľmi úzko spojený so zmyslom chuti. Na stimuláciu chuti 

neexistuje ţiadne zvláštne vybavenie, preto je moţné po navodení stavu relaxácie 

jednoducho pouţiť nápoje a potraviny rôznych chutí. 

- Hmat - Snoezelen prostredie poskytuje veľké mnoţstvo hmatových skúseností, a to 

najmä rôznymi štruktúrami a kvalitami materiálov (hmatové pexesá), podloţiek, 

vankúšov, dotykových stien, vakov a masáţnych prístrojov poskytujúcich vibrácie 

alebo hlboký tlak. Veľmi účinné sú aj pomôcky, ako sú masáţne loptičky, 
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modelovacie hmoty, penové špongie, kefky, pierka, prírodné vlákna, hmatové 

vrecúška, koţušina a iné (Ponechalová, 2009). 

 

Aj napriek ťaţkému postihnutiu, s ktorým sa musia dennodenne títo ţiaci popasovať, sa 

majú moţnosť vzdelávať, komunikovať a v určitej miere aj zaradiť do spoločnosti, v ktorej ţijú 

a stať sa jej plnohodnotnými členmi. Doprajme im teda pocit, ţe aj oni niekam patria a sú 

v tomto svete uţitoční.  
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Odborný tím pri podpore komplexnej starostlivosti o detí v riziku  

v školskom prostredí 

 

Zuzana Krnáčová, Viktor Kriţo 

 

Abstrakt: Prípadová štúdia predstavuje horizontálny systém komplexnej starostlivosti o deti 

v riziku a poukazuje na nedostatok systémových riešení a podporu multiodborového prístupu 

k spolupráci a koordinácii rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov, kurátorov, polície, 

zdravotníkov a iných podporných služieb pri efektívnom riešení inkluzívnej podpory detí 

v riziku v školskom prostredí. V článku sa analyzuje prípad dieťaťa v riziku, ktoré po náročnej 

životnej ceste vstupuje do komplexne fungujúcej inkluzívnej školy s multidisciplinárnym 

prístupom odborného tímu, vďaka čomu dokáže v danom čase naplniť svoj potenciál. 

Spolupráca s centrálnym postavením školy, o ktorej štúdia pojednáva, vymedzuje základný 

profil pre úspešné inkluzívne vzdelávanie a podporu všetkých detí.  

 

Kľúčové slová: odborný tím, inkluzívne vzdelávanie, dieťa v riziku, spolupráca, komplexný 

prístup, prípadová štúdia 

 

Úvod 

Komplexný obraz o situácii dieťaťa v riziku stále viac prináša odborné diskusie, ktoré 

prerastajú do budovania medziodborových tímov (Vojtová, 2013). Poukazuje to na stále 

väčšiu potrebu pristupovať k dieťaťu a jeho problémom interdisciplinárne a komplexne. Nejde 

len o vertikálny biopsychosociálny model, ale aj o horizontálny systém podpornej siete 

vytváranej okolo dieťaťa (Matějček, 2008). Učitelia a školy v zahraničí pri riešení kritických 

problémov u detí volajú po širšej spolupráci s ďalšími odborníkmi (Papadatou et al., 2002). 

V našich pomeroch, obzvlášť v praxi, sa tejto tematike venuje veľmi malá pozornosť.  

Ak hovoríme o dieťati v riziku alebo v pedagogickej praxi, často pouţívame pojem 

„problémové“ dieťa. Máme pritom na mysli široký záber ťaţkostí, bariér, ktoré bránia 

pozitívnym socializačným procesom a edukácii (Vojtová, 2013; Labáth, 2001). Pomenovanie 

detí v riziku je veľmi široké, nakoľko v sebe zahŕňa celý biopsychosociálny model. Môţe teda 

ísť o riziká zdravotné, psychické alebo sociálne. V našej práci by sme radi počítali s celou 

paletou bariér, ktoré si deti prinášajú do edukácie so sebou, a ktoré im bránia k plynulému 

harmonickému rastu. Ak chceme hovoriť o komplexnom a inkluzívnom modeli, je potrebné 

rátať s kombinovaním rozličných rizík.  

Škola slúţi ako ideálne prostredie integrovaného systému sluţieb (Altshuler, 2003), 

v ktorom sa môţu upravovať ţivotné ťaţkosti dieťaťa a dostane sa mu tu podpora smerom 

k lepšej adaptácii do spoločnosti. Má zásadnú a jedinečnú pozíciu pri pomoci a sprevádzaní 

detí s ťaţkosťami (Papadatou et al., 2002; Kriţo, 2015) a mnohokrát je najstabilnejšie miesto 

v ţivote dieťaťa. Zohráva kľúčovú rolu jednak mnoţstvom času, ktorý tu dieťa trávi, ako aj 

mnoţstvom interakcií a vzťahov, ktoré tu preţíva (Vojtová, 2012, Tett, 2005). Školy musia 

prevziať zodpovednosť za podporu zvládania ťaţkostí detí (Kriţo, 2015).  

Je nepopierateľné, ţe interdiscipinárna a medzirezortná spolupráca je pre poskytovanie 

včasného komplexného systému podpory detí v riziku úplne zásadná (Tétreault et al., 2013; 

Knight et al., 2007; Tett, 2005; Sheridan  et al., 2010; Cook, Friend, 1991). Táto spolupráca 

má ale svoje stupne a hĺbku od najjednoduchších po najzloţitejšie, od základných, 

nevyhnutných aţ po stále kvalitnejšie a účinnejšie spôsoby spoločnej práce. Lawson, Torres 

a Margolin (in Anderson, 2010; Welch, 1998) hovoria, ţe spolupráca začína sieťovaním 
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(networking), pokračuje komunikáciou, koordináciou, kooperáciou. Najvyšší stupeň je 

spoločná práca (collaboration), keď subjekty uznávajú, ţe nikto nemôţe uspieť bez 

ostatných. Kaţdý má špeciálne vedomosti alebo jedinečné schopnosti, ktoré ostatní 

potrebujú. Takáto spoločná práca je charakterizovaná dôverou, dávaním a prijímaním, 

spoločnou zodpovednosťou, dosahovaním konsenzu a riešením konfliktov, zdieľaním moci, 

autority, informácii, financií i riadiaceho systému. 

Zahraničné štúdie poukazujú na mimoriadnu dôleţitosť a funkčnosť medzirezortnej 

tripartity najmä ministerstiev školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí (Tétreault et al., 2014). 

Napriek tomu, ţe historický kontext kaţdej inštitúcie stále generuje nedostatočnú dôveru, zdá 

sa, ţe tu je túţba učiteľov a kurátorov po vzájomnej spolupráci, stretávaní sa a uvedomovaní 

si dôleţitosti vzájomného postavenia v ţivote dieťaťa v riziku. Kľúčom zmeny je integrované 

poskytovanie sluţieb – učitelia, sociálni pracovníci, zdravotníci, metodici, polícia a ďalší, ktorí 

pracujú spoločne ako jeden tím (Scottish Office, in Tett, 2005; Sheridan  et al., 2009). Knight 

et al. (2007) a Altshuler (2003) poukazujú na austrálsku prax, kde napríklad sociálni kurátori 

chodia kaţdý týţdeň do škôl, lebo chápu, ţe obzvlášť u detí v pestúnskej starostlivosti sa 

škola stáva akási kotva pre tie deti, ktorým chýbajú korene (porov. aj Pasz, Zrnečková, 

2016). Kallavus (2010) a Sheridan  et al. (2009) zase uvádzajú, ţe súčasťou odborného tímu 

by mal byť aj obvodný lekár vrátane psychiatra, ktorý dieťa sleduje do 18 rokov 

a na povinných stretnutiach s rodičmi a dieťaťom sú riešené príslušné problémy a zhrnutie sa 

posiela aj do školy. Navrhuje sa tu elektronická karta, ktorá by popisovala vývoj dieťaťa 

a jeho pokroky a zdieľala sa vo všetkých troch základných rezortoch. Americký a britský 

model (Isis et al., 1997; Rosal et al., 1997; Stone, L. et al., 2011; Tett, 2005) pripája aj 

nového člena školského tímu – školského expresívneho terapeuta, ktorý poskytuje 

intervenčné programy, ale rozvíja aj pravidelné rodičovské stretnutia, konferencie, či odborné 

konzília a supervízie (Greene, Valesky, 1998).  

Uvedení autori sa zhodujú aj na rizikách a obmedzeniach, ktoré v začiatkoch spolupráca 

prináša: rozličná náplň práce subjektov, odlišné chápanie pedagogickej práce, nerealistické 

očakávania, spochybňovanie kompetencií. Odporúčajú sa preto spoločné vstupné tréningy 

profesionálov, aby sa spoznali a porozumeli, čo je skutočne spolupráca. Zároveň sa 

vzájomne nastavujú spoločným smerom, budujú vzájomnú priateľskú dôveru. Pasz a 

Zrnečková (2016) tieţ poukazujú na najnovšiu austrálsku psychiatrickú prax, ţe treba vyjsť 

z ambulancií a zariadení do terénu bliţšie k prirodzenému prostrediu klienta. 

 

Stupne spolupráce 

Vzhľadom k zloţitosti a nejednoznačnosti pojmu „spolupráca“, venujme v tejto časti 

priblíţeniu a popísaniu tohto javu. Je nepopierateľné, ţe interdiscipinárna a medzirezortná 

spolupráca je pre poskytovanie včasného komplexného systému podpory detí absolútne 

kľúčová. Vhodnú definíciu spolupráce, z ktorej vychádzame aj my, uvádzajú Mattessich a 

Monsey (in Herlihy, 2016, s. 119) ako „obojstranne prospešný a dobre definovaný vzťah, 

uzavretý medzi dvoma alebo viacerými organizáciami na dosiahnutie spoločných cieľov. 

Tento vzťah obsahuje záväzok vzájomných vzťahov a cieľov, spoločné vytvorenie štruktúry 

a zdieľanie zodpovednosti, vzájomná autorita a zodpovednosť za úspech, a zdieľanie zdrojov 

a odmien.“ Veľmi podobne to moţno vztiahnuť aj na fungovanie zloţiek vo vnútri jednej 

organizácie – školy.  

Nakoľko spolupráca má svoje stupne a hĺbku, v tabuľke 1 popisujeme jednotlivé roviny 

od najjednoduchších po najzloţitejšie, od základných, nevyhnutných aţ po stále kvalitnejšie 

a účinnejšie spôsoby práce.  
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Tab. 1: Typy vzťahov pri spolupráci (Lawson, Torres & Margolin in Anderson et al., 2010) 

Typ vzťahu Popis 

Sieťovanie 

(networking) 

Sieťovanie je najzákladnejší a neformálny spôsob pre jednotlivcov, 

ako pracovať spoločne. Tieto vzťahy odráţajú minimálnu úroveň 

dôvery, časove obmedzenie a neochotu zdieľať spoločný priestor. 

Zahŕňa to výmenu informácií a myšlienok, ale vylučuje prácu 

na spoločných cieľoch či aktivitách. 

Komunikácia 

(communication) 

Komunikácia je viac formálna pre zdieľanie informácií a myšlienok. 

Jednotlivci zdieľajú informácie a perspektívy, hovoria prostredníctvom 

formálnych kanálov, akými sú bulletiny, listy, tlačové správy, 

aktualizácie a pod.  

Koordinácia 

(coordination) 

Koordinácia zahŕňa synchronizáciu operácií alebo činnosti, aby 

sluţby boli prístupnejšie a menej duplicitné. Koordinácia si vyţaduje 

väčšiu dôveru a väčšie časové záväzky od ľudí, najmä čas na 

stretnutie a kompletizovanie dokumentov. Nejde však o zdieľanie 

zdrojov a nevyţaduje integráciu samostatných alebo nezávislých 

operácii. V niektorých prípadoch sú uzavreté aj formálnej zmluvy, ktoré 

slúţia ako ďalší stupeň kooperatívneho vzťahu, resp. kontraktu. 

Spolupráca 

(Cooperation) 

Spolupráca so sebou nesie oveľa vyššiu mieru zodpovednosti a 

dôvery. To zahŕňa zdieľanie, zdroje, vedomosti, zamestnanci, fyzický 

majetok. Klienti, peniaze a reputácia sú len niektoré zo zdieľaných 

zdrojov, keď spolupracujú. 

Úzka 

spolupráca 

(Collaboration) 

Úzka spolupráca sa vyvíja, keď subjekty uznávajú, ţe nikto nemôţe 

uspieť bez ostatných. Kaţdý z nich má špeciálne vedomosti alebo 

jedinečné schopnosti, ktoré ostatní potrebujú. To je charakterizované 

dôverou, dávaním a prijímaním, spoločnou zodpovednosťou, 

dosahovaním konsenzu a riešením konfliktov, zdieľané moci, autority, 

informácii a riadiacim systémom. 

 

Netreba zabúdať, ţe kľúčovým princípom kvalitnej spolupráce v školskom prostredí je 

práca „s“ a nie „na“ rodičoch a deťoch (Tett, 2005) v kolaboratívnej spolupráci všetkých 

zainteresovaných. Rodič (a podľa moţností aj dieťa) by mal byť pri spolupráci aktívnym 

členom tímu. Rovnako tak triedny učiteľ, odborný zamestnanec vo vzťahu k poradenskému 

zariadeniu, či sociálnej kuratele a pod.  

 

Kazuistika 

Jakub je toho času 17- ročný ţiak strednej pedagogickej školy, ktorý do našej základnej 

školy prišiel v 6. ročníku. Kazuistika je publikovaná za jeho spolupráce a súhlasu. Išlo 

o sociálne znevýhodneného ţiaka s intelektom v hraničnom pásme s takmer ţiadnymi 

vzdelávacími predpokladmi. Prichádza v poradí uţ z piatej základnej školy a stihol študovať 

v šiestich rôznych mestách. Dieťa je prvé z troch súrodencov. On ani dve mladšie sestry 

svojich otcov nepoznajú. Dieťa má za sebou komplexnú traumu, spôsobenú málo podnetným 

prostredím, neustálym sťahovaním sa po krízových centrách celého Slovenska, umiestnením 
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na polroka do detského domova počas kritického obdobia tehotenstva matky s mladšou 

sestrou, neúspešnosťou v školskom prostredí, šikanovaním a i. Deti tak absolvovali niekoľko 

bydlísk, škôl, lekárov, psychológov i komplexných prostredí. Počas celého detstva prebiehal 

nariadený súdny dohľad nad starostlivosťou matky zo strany sociálnej kurately. Vo veku 13 

rokov prichádza matka s deťmi do školy, ktorá je vybavená odborným tímom (psychológ, 

špeciálny pedagóg, asistent, terapeut a supervízor). Predkladaná kazuistika ilustruje prácu 

tohto odborného tímu pri komplexnej starostlivosti o dieťa v riziku na základnej škole, ako aj 

rôzne stupne spolupráce. Celý proces podpory dieťaťa v riziku v rámci celej rodiny je 

predstavený v schéme č. 1 od identifikácie, stabilizáciu aţ po dlhodobú udrţateľnosť.  

 

 
 

Schéma 1: Sekvenčný model podpory a spolupráce pri podpore dieťaťa v riziku v školskom 

prostredí.  

 

Jednotlivé fázy sprevádzania prípadu dieťaťa v riziku a jeho rodiny popisujeme 

v jednotlivých sekvenciách tak, ako postupne nasledovali:  

 

Identifikácia  

Dieťa pri príchode bolo v škole pasívne a nejavilo záujem o školu, nemalo dôveru a chuť 

vytvárať vzťahy, dôverovať, pretoţe zaţilo uţ opakovane nestabilitu prostredí, v ktorých 

kaţdých rok začínalo v novom meste a novom kolektíve školy. Triedny učiteľ tak identifikoval 

dieťa ako rizikové a poţiadal odborný tím o pomoc. Koordinátor odborného tímu (špeciálny 

pedagóg) začal zisťovať informácie, ktoré môţu pomôcť objasniť ţivotnú os a históriu 

dieťaťa, od všetkých škôl, poradní, centier a kurately vypýtal potrebnú dokumentáciu 

a informácie pre vytvorenie komplexného obrazu. Toto štádium sme nazvali „Identifikácia“, 

kde sme zistili, ţe dieťa je uţ na piatej škole a v šiestom meste, je sociálne znevýhodnené, 

pasívne a bez záujmu o svet. Zosieťovali sme všetky kontakty a pripravili nástrel prvých 

riešení s miestnou i pôvodnou kuratelou, s mestským úradom a poradenským zariadením. 
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Stabilizácia  

Keďţe dieťa si prinieslo vo svojom vnútri postoj nedôvery, odmietania, neprijatia a strachu 

z vytvárania vzťahových väzieb, v triednom kolektíve nebolo dobre prijaté. Medzi prvými 

krokmi pre podporu a stabilizáciu dieťaťa bolo informovanie a práca s triedou a základné 

stabilizačné opatrenia  – opakované stretnutia s matkou, s kuratelou, poradenským 

zariadením, vrátane podpory základných potrieb, ako je pomoc pri zabezpečení obedov 

zdarma, predĺţenie súdneho dohľadu nad starostlivosťou, aby matka opäť neodišla na ďalšie 

miesto. Triedny učiteľ sa striedavo s členmi odborného tímu často stretával s matkou. 

 

Intervencia  

Asi po 3 mesiacoch stabilizačného obdobia nastala u dieťaťa kríza, prudké zhoršenie 

správania, ktoré viedlo k návrhu na pobyt dieťaťa do diagnostického centra. Citlivými 

rozhovormi s dieťaťom a matkou vo výbornej súčinnosti s kuratelou a poradenským 

zariadením sme tomu predišli. V rámci intervencie pokračovala hĺbková práca s triedou – 

ranné kruhy, opakovaná mediácia konfliktov medzi spoluţiakmi, veľa počúvania, stretávania 

a vzťahov, realizácia školských sústredení (vrátane lyţiarskeho výcviku, školy v prírode či 

štvordňových špecifických mimoškolských aktivít). V tomto čase sa začína aj intenzívna 

individuálna práca s asistentom, vrátane zamerania sa na kariérny smer a nepravidelné 

stretnutia so školským psychológom.  

 

Udrţateľnosť  

Po dvojročnej individuálnej, skupinovej a medzitriednej práci v podnetnom školskom 

prostredí, došlo k výraznému zlepšeniu a vnútornej stabilite dieťaťa. Ôsmy ročník bol uţ 

chlapec dobre podchytený a motivovaný pracovať s asistentom a tieţ bol zaradený do 

triedneho kolektívu. V jeho podpore sme však narazili na nové konflikty medzi jeho 

asistentom a matkou dieťaťa, čo súviselo viac s dospievaním chlapca a následným 

osamostatňovaním. Konflikty s matkou súviseli aj so separačnou úzkosťou z tráum ranného 

detstva. Prechod a výber vhodnej strednej školy prinášali veľa úzkosti z blíţiacej sa zmeny, 

konca základnej školy, či prechod na internát. Potreba internátu sa ukázala ako veľmi 

dôleţitá pri podpore samostatnosti dieťaťa, nakoľko bolo zvyknuté na veľkú odkázanosť na 

podporný systém a na matku, instabilitu prostredia a neschopnosť rozvíjať vlastný potenciál 

v nie bezpečnom prostredí zmien. Benefit internátu sme preto indikovali uţ v poslednom 

polroku základnej školy, ešte v známom a bezpečnom prostredí svojej triedy a školy so 

vzťahovými osobami asistenta a triedneho učiteľa. Takto sme pol roka pred odchodom na 

strednú školu uţ pripravovali osamostatňovanie dieťaťa, jeho pracovné a ţivotné návyky, 

schopnosť postarať sa o seba a zároveň neustále napomáhali vzťahu s matkou a rodinou, 

kde trávil stále veľa času víkendov a prázdnin, ale aj na podporných stretnutiach so 

supervízorom. Nasledovalo tak niekoľko facilitovaných stretnutí asistenta so supervízorom 

a tieţ rodinné stretnutie súrodencov chlapca v škole, keďţe aj súrodenci sú ţiakmi rovnakej 

ZŠ. V súhre v období udrţateľnosti sme v rámci komplexnosti prípadu potrebovali 

zabezpečiť:  

 kontakt s otcom, ktorý do toho času medzi chlapcom a jeho otcom neexistoval, ale 

otec pravidelne platil na chlapca výţivné, 

 vybaviť, aby výţivné na dieťa chodilo na vlastný účet chlapca,  

 vybaviť skorý internát s nastaveným prechodom na SŠ,  

 facilitovať separačnú úzkosť matky a chlapca, posilniť ich vzťahovú väzbu, 

samostatnosť, slobodu a zodpovednosť, odchod zo ZŠ, 
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 podporiť prepojenie s novou strednou školou,  

 zabezpečiť cez asistenta školy kvalitné doučovanie a prípravu na prijímačky na SŠ. 

 

Podpora chlapca Jakuba trvala v základnej škole takmer 4 roky a podľa 

predchádzajúceho vhľadu do kazuistiky sa môţe zdať, ţe v podpore chlapca figurovalo veľa 

odborníkov. Najväčší podiel na podpore však mal odborným tímom mentorovaný triedny 

učiteľ ţiaka a asistent. Školský špeciálny pedagóg zabezpečoval sieťovanie, komunikoval 

s príslušnými orgánmi a inštitúciami a dohľadal potrebnú dokumentáciu chlapca. Školský 

psychológ mal len niekoľko stretnutí s chlapcom a supervízor mal len jedno stretnutie 

s chlapcom, niekoľko stretnutí s asistentom a s celou rodinou.  

 

Diskusia  

Podpora dieťaťa sa vďaka komplexnému prístupu pomerne rýchlo etablovala a hoci dieťa 

prirodzene vykazovalo zo začiatku rizikové správanie, vplyvom podpory kolektívu, triedneho 

učiteľa a systému došlo do 6 mesiacoch k stabilite a pokroku dieťaťa. Triedny učiteľ spolu 

s kurátorom pravidelne komunikovali s rodičmi a zabezpečovali stabilitu systému okolo 

dieťaťa. Schéma 1 poukazuje na to, ako odborný tím prevzal úlohu koordinátora prípadu 

a napomohol k stabilizácii celého systému okolo dieťaťa v riziku. Komplexný systém 

vyţaduje, aby koordináciu takýchto prípadov prevzala práve škola, ktorá má dieťa 

v dennodennej starostlivosti, vie dotiahnuť všetky opatrenia, kontrolovať, podporovať, 

informovať, prepájať všetky zloţky, ku ktorým má práve ona najbliţšie. 

Schéma 2: Komplexný systém starostlivosti o dieťa v školskom prostredí 

 

Slabé stránky systému spolupráce okolo uvedeného dieťaťa nastali v týchto momentoch: 

 školy, krízové centrá či kuratela si nesplnili povinnosti poskytovania komplexnej 

starostlivosti. Poskytli dieťaťu neúplný podporný servis a nedokázali zabezpečiť 

stabilitu a udrţateľnosť. Zníţili sa k opatreniam a presúvaniu zodpovednosti 

na nefunkčnú rodinu, či iné zariadenie, alebo aj na samotné dieťa, napr. zniţovaním 

známky zo správania, opakovaním ročníka a pod.  

 systém sociálnej kurately funguje len veľmi obmedzene, vzdelanie a skúsenosti 

sociálnych kurátorov nezodpovedá komplexným potrebám dieťaťa a jeho vývinu. Pri 

súdnom dohľade sa všetka starostlivosť kurately obmedzila iba na sporadické 

formálne stretnutie s matkou a vyţiadanie si formálnej správy z aktuálnej školy. 

V prípade rodiny sa vystriedalo takmer desať kurátorov, čo matke dávalo veľký 

priestor na destabilizáciu opatrení. Sporadický kontakt s rodinou a fluktuácia 

kurátorov výrazne narúša udrţateľnosť riešení. Spolupráca so školami je veľmi slabá, 

odborný tím 
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odborná 
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rodičia 
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opatrenia súdu sú formálne a nedotiahnuté aţ k bránam školy, kde dieťa trávi väčšinu 

času. 

 pri práci s rodinou a systémom sa zdá ako mimoriadne dôleţité neuspokojovať sa iba 

s naplnením základných potrieb. Na stabilizáciu je potrebné viacrozmerné 

podporovanie vrátane kariérneho rozvoja potenciálu dieťaťa, citlivé zameranie sa 

na prechody a zmeny, supervidovanie asistenta, triedneho učiteľa a matky.  

 

Uvedené maloleté dieťa v riziku má mimoriadne ťaţký ţivotný príbeh (ako aj veľa iných 

detí), v ktorom fatálne zlyhávanie rodiny generuje nové a nové sociálno-patologické javy. 

Opatrenia súdu a kurately a diagnostické závery sú často formálne, nekokontrolovateľné 

a v praxi sa nevykonávajú. To umoţňuje mnoţeniu rizík, ktoré v konečnej fáze vyúsťujú 

do antisociálneho správania a represívneho systému, ktorý je oveľa drahší ako prvotné 

terénne preventívne a intervenčné opatrenia na pôde školy. Absolvovaním nefunkčného 

systému dieťa v riziku stráca budúcnosť a moţnosť rozvoja vlastného potenciálu. Málokedy 

má dieťa šťastie na zázrak v podobe komplexného systému odbornej podpory školy. V tomto 

výnimočnom prípade dieťa úspešne ukončilo základnú školu v bezpečnej škole, pripravil sa 

kvalitný tranzit na strednú odbornú školu a stabilizovalo sa rodinné prostredie. Podporili sa 

zdroje v podobe internátu, sieťovanie so strednou školou, či kontakt s biologickým otcom. 

Dieťa tak namiesto antisociálneho správania s radosťou smeruje k maturite a pripravuje sa 

na svoju ďalšiu budúcnosť.  

 

Záver 

Touto kazuistikou sme chceli ilustrovať potrebu aktívnej podpory dieťaťa najmä v triednom 

kolektíve cez triedneho učiteľa, asistenta a supervízie a intervencie odborného tímu 

v školskom prostredí. Vyzdvihli sme význam rôznych stupňov spolupráce, kedy najhlbší 

stupeň úzkej spolupráce povaţujeme za obzvlášť dôleţitý práve preto, aby dieťa malo 

konzistentnú podporu čo najmenšieho počtu vzťahových odborníkov. To znamená, ţe vďaka 

úzkej spolupráce si odborní zamestnanci nielen vymieňajú informácie, ale spoločne reflektujú 

na potreby dieťaťa a rodiny, aby sa navzájom vo svojej práci s dieťaťom a rodinou dopĺňali, 

alebo aby napr. asistent mohol pracovať bezpečne s dieťaťom s podporou psychológa 

a supervízora. Tento chlapec prišiel na našu školu s osobnou históriou zanedbávania, zlej 

rodinnej a sociálnej situácie, na našej škole od nástupu ignoroval učiteľov a celý vyučovací 

proces, bol od začiatku spoluţiakmi šikanovaný a neskôr sám agresívny voči okoliu. Vďaka 

opísanej podpore je teraz študentom strednej pedagogickej školy, sám si cez leto privyrába 

brigádami, osamostatnil sa a býva na internáte, ale s rodinou udrţiava aktívny kontakt cez 

víkendy, dokonca sa ich vzťahy zlepšili. Jeho ţivotnou ambíciou je stať sa asistentom či 

psychológom a pomáhať deťom, ktoré si prešli podobným ţivotom ako on. Poukázali sme, ţe 

spolupráca odborníkov, ako ju chápu mnohé štúdie, vyţaduje v našich pomeroch výrazne 

zmeniť kurz smerom k spoločnej práci a zdieľaniu odborníkov. Chceme vyjadriť nádej spolu 

s J. R. Tolkienom, ţe „sú to malé každodenné činy obyčajných ľudí, čo držia temnotu v 

šachu. Prosté skutky dobroty a lásky.“ 
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Včasné komunikačné prejavy detí so sluchovým postihnutím v interakcii           

s matkou 

 

Ľubica Kročanová 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na osobitosti komunikačných interakcií detí so 

sluchovým postihnutím v období ich včasného vývinu. Zameriavame sa na charakteristiku 

primárnych komunikačných dyád týchto detí s počujúcou, aj nepočujúcou matkou. 

Poukážeme na súvislosť medzi formovaním komunikačnej interakcie matky a  dieťaťa so 

sluchovým postihnutím s utváraním jeho neskorších kompetencií v jazykovej, sociálnej aj 

kognitívnej oblasti.    

 

Kľúčové slová: sluchové postihnutie, včasná komunikácia, komunikačná dyáda (matka - 

dieťa) 

 

Úvod  

Potreba komunikácie je pre dieťa primárnou od narodenia. Prvé komunikačné prejavy sa 

objavujú uţ pri dojčení, keď novorodenec komunikuje s matkou celým telom (pohybmi rúk, 

hlavy, vizuálne, hmatom, mimikou, zvukmi). Počiatky komunikačnej interakcie prináleţia do 

najranejších vývinových období dieťaťa a dynamicky prebiehajú najmä v 1.roku ţivota. 

Kľúčovou osobou je matka, ktorá ovplyvňuje postup tohto procesu. Podľa Papouška H., 

Papouškovej, M. (1980, in Kročanová, 2005) uplatňuje správanie, vychádzajúce z tzv. 

„intuitívneho rodičovstva“, ktoré je iracionálne a vedome neriadené.   

Včasná komunikácia dieťaťa s matkou poskytuje pozitívny priestor pre formovanie ich 

vzájomného vzťahu, prvých komunikačných stereotypov, aj budúcich osobnostných štruktúr 

dieťaťa. Cez jednoduché interakčné epizódy sa matka snaţí upútať a fixovať pozornosť 

dieťaťa, aby nedošlo k prerušeniu prebiehajúcej komunikačnej situácie. Dôleţité je pouţiť 

stratégiu delenia pozornosti a spájať slovný komentár matky s objektom vizuálneho záujmu 

dieťaťa. Niekedy môţe prílišná fixácia zraku na matku interferovať s pohľadom na vizuálny 

predmet (Koester et al., 2009). 

V ranom komunikačnom vzťahu treba citlivo reagovať na potreby dieťaťa a zároveň sa 

vyhnúť prílišnému komunikačnému usmerňovaniu zo strany matky. Ak má matka problém  

porozumieť podnetom od svojho dieťaťa a primerane na ne reagovať, ak nepodporuje 

prichádzajúce reakcie, nevytvára empatickú interakciu s dieťaťom. Uţ veľmi skoro je tu 

pozorovateľná maladaptívna forma interakcie medzi nimi, t. j. chýbanie senzitívnosti matky 

na jemné signály dieťaťa, čo môţe spôsobiť zabrzdenie jeho motorických, sociálnych 

a verbálnych prejavov v spontánnosti a variabilite. Dieťa začína sociálne strádať, dochádza 

k tzv. sociálno-emocionálnemu stiahnutiu, ktoré sa prejaví vyhýbaním sa očnému kontaktu, 

nezáujmom o vokálny dialóg či ponúkaný sociálny kontakt  (Kročanová, 2005). Neadekvátne 

reakcie matky na potreby novorodenca môţu provokovať aţ ambivalentné, hostilné a ťaţko 

zvládnuteľné prejavy správania dieťaťa. 

Aktivita matky v prvotných štádiách komunikačnej interakcie s dieťaťom prebieha v dvoch 

dimenziách – sociálnej a didaktickej. Ich vzájomná prepojenosť a vyváţenosť je evidentná do 

6. mesiaca veku dieťaťa. V druhom polroku ţivota dieťaťa sa sociálne pôsobenie matiek 

v komunikácii oslabuje smerom k výraznému nárastu didaktickej angaţovanosti matky. Oba 

typy matkinho pôsobenia majú vývinový efekt na dieťa (Bornstein, 2014). Synchrónnosť 

komunikácie medzi matkou a dieťaťom a vysoký stupeň ich vzájomných komunikačných 
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výmen asociuje v staršom veku s pozitívnym vývinom dieťaťa v kognitívnej, sociálnej aj 

verbálnej oblasti. Naopak oneskorené napredovanie v reči môţe súvisieť s nízkou 

komunikačnou vzájomnosťou medzi matkou a dieťaťom v ranom vývinovom období.  

Môţe sa nesprávne zdať, ţe v prvých štádiách komunikačnej interakcie s matkou, má 

dieťa pasívnu rolu a len reaguje na podnety z prostredia. Uţ vo výskumoch Vygotského a 

Piageta bolo dokázané, ţe novorodenec má vrodenú schopnosť reagovať na podnety 

z okolia adekvátnymi formami učenia. V prvých troch mesiacoch dieťaťa charakterizuje 

harmonickú komunikačnú dyádu s matkou (Spencer, 2003) vzájomná intímna výmena 

signálov a odpovedí (reakcie na matkinu tvár, na výraz jej očí a úst, na hlas, a pod.), t. j. 

komunikácia s matkou tvárou v tvár. Dieťa provokuje matku k reakciám, spojeným 

s úsmevom a rečou. Tieto zase vyvolávajú a provokujú aktivitu dieťaťa. Vytvára sa vzájomný 

kontakt s vysokou emocionálnou intenzitou, kde matka strieda stimulačnú (expresívnu) fázu, 

v ktorej sa dieťa pokúša vydať prvé zvuky, s fázou tíšenia a upokojovania (impresia) dieťaťa, 

v ktorej dieťa matku viac vníma a reaguje napodobňovaním. V tomto období formujú 

komunikačnú interakciu dieťaťa s matkou vzájomné reakcie a sebaimitácie s neustálym 

obojstranným obohacovaním komunikačného repertoáru. Vo veku 4. aţ 6. mesiaca prestáva 

prevaţovať v komunikačnom kontakte pozornosť, venovaná matke, lebo dieťa sa začína viac 

vizuálne zameriavať na objekty v okolí. Prvý rok ţivota dieťaťa je typický dynamickým 

vývinom komunikačných zručností. V troch rokoch sa beţne vyvíjajúce dieťa dokáţe 

zúčastňovať na plynulej konverzácii a postupne si utvára  komunikačnú kompetenciu. 

V období predškolského veku zvláda komunikačné situácie voľne, komunikačným pravidlám 

sa začína prispôsobovať aţ v školských podmienkach.  

 

Špecifiká sluchovo postihnutých detí v ranom komunikačnom vzťahu s 

matkou    

Deti, narodené so sluchovým postihnutím, zaraďujeme do skupiny detí so špecifickým 

komunikačným vývinom. Prítomnosť sluchovej vady negatívne zasahuje do interakčných 

vzťahov s matkou. Vplyv poruchy sluchu na komunikáciu dieťaťa sa prejavuje 

problematickými sociálnymi charakteristikami (zvýšená plačlivosť, slabá odozva na podnety 

z prostredia, zníţená adaptabilita, stereotypné, povrchné reakcie, zriedkavý výskyt 

pozitívneho sociálneho správania – úsmevy, pohľady). V komunikačnej situácii dieťa s 

poruchou sluchu obvykle nereaguje tak, ako sa od neho očakáva. Pribliţne v 6. aţ 8.mesiaci 

veku dieťaťa si rodičia začínajú uvedomovať nápadnosť jeho neadekvátnych reakcií na 

sluchové podnety. V tomto vývinovom období vyhasína u dieťaťa, ktoré má sluchové 

postihnutie, spontánne dţavotanie. Ak uţ bola dieťaťu zistená, či potvrdená porucha sluchu, 

môţe nastať situácia, keď poklesne prísun podnetov, smerujúcich od matky a ono sa 

dostáva do stavu stimulačnej podvýţivy uţ v ranom veku (Meadow - Orlans et al., 2002). Na 

prejavy nezáujmu zo strany matky reagujú deti so sluchovým postihnutím veľmi citlivo. L. S. 

Koester et al. (2009) zistil u nich častý výskyt prejavov rezignácie, neprimeranej 

kompenzácie a neúčelných motorických reakcií (monotónne pohyby rúk, cmúľanie prstov, 

húpanie sa, a i.). Praxou je potvrdené, ţe práve včasným stimulovaním zvyškov sluchu 

môţeme u dieťaťa dosiahnuť výrazné zlepšenie jeho sluchového vnímania, vzhľadom na to, 

ţe zrenie sluchového orgánu prebieha aţ do 12. mesiaca ţivota, pričom plasticita 

sluchového systému sa zniţuje aţ po 18. mesiaci jeho veku.  

V interakčnej situácii má pre dieťa so sluchovou vadou kľúčový význam očný kontakt. Keď 

dieťa uprie zrak na matku, obyčajne sa matka s dieťaťom pozerajú na seba navzájom, 

pretoţe matky bývajú veľmi responzívne na pohľady dieťaťa. Sú matky, ktoré sa snaţia 

kompenzovať nedostatočnú schopnosť sluchovej percepcie svojho dieťaťa vysielaním 
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zvýšeného mnoţstva vizuálnych podnetov formou prehnanej mimiky tváre, kývaním hlavou, 

výraznou gestikuláciou, a pod. Niektoré matky si naopak neuvedomujú potrebu vizuálnosti 

v komunikácii so svojím dieťaťom. V očnom kontakte s matkou však majú práve deti so 

sluchovým postihnutím dlhšie trvajúce a stálejšie pohľady v porovnaní s intaktnými (Koester 

et al., 2009).  

U detí s poruchou sluchu dochádza k spontánnemu rečovému vývinu s kontinuitou od 

predjazykového štádia aţ k jazykovej komunikácii, ak majú moţnosť komunikovať orálne 

zároveň s pouţívaním posunkového jazyka. Ak dieťa komunikuje len pomocou odzerania 

(ide väčšinou o deti ţijúce v počujúcom prostredí), jeho komunikačné kompetencie sa 

vyvíjajú s problémami. Získavajú veľa skúseností s neporozumením a môţu si vytvoriť tzv. 

stratégiu predstierania, ţe porozumeli (prikývnutie, úsmev).  

 

Kvalitatívna analýza komunikačných situácií v dyáde matka – dieťa  

Problém a ciele  

Naším výskumným cieľom bolo uskutočniť priame pozorovania komunikačnej situácie 

matiek v interakcii so svojím dieťaťom. Zisťovali sme, nakoľko úspešne matky zvládajú 

beţné interakcie so svojím dieťaťom s poruchou sluchu a či dokáţu svoj prístup k nemu 

meniť podľa jeho potrieb. Tieţ nás zaujímalo, ako reaguje dieťa na komunikačné podnety 

matky, na jej osobu, resp. na iné objekty v danej situácii.  

 

Skúmaná vzorka  

Pracovali sme s matkami a ich deťmi so sluchovým postihnutím, evidovanými v klientele 

Centra špeciálnopedagogického poradenstva pre sluchovo postihnutých v Bratislave. Išlo 

o deti raného veku (do 3. roka) s potvrdeným prelingválnym stredne ťaţkým aţ ťaţkým 

obojstranným percepčným sluchovým postihnutím, kompenzovaným 2 načúvacími aparátmi. 

Matky sme nediferencovali podľa veku alebo vzdelania. Jediným kritériom bolo, či išlo 

o matku počujúcu alebo nepočujúcu. Zohľadnili sme tieţ, ţe pochádzali z rodín funkčných, 

poskytujúcich deťom primeranú rodinnú starostlivosť.  

 

Použité metódy 

Pouţili sme metódu pozorovania a frekvenčno-obsahovej analýzy videozáznamu. 

Pozorovali sme interakčné správanie matiek a ich detí počas beţnej hrovej činnosti 

z hľadiska frekvencie výskytu prijímaných a vysielaných komunikačných podnetov, a to 

počas komunikačnej situácie v trvaní 10 minút. S kaţdou z troch dyád (počujúca matka - 

dieťa so sluchovým postihnutím) a troch dyád  (matka so sluchovým postihnutím – dieťa so 

sluchovým postihnutím) sme nasnímali videonahrávku, ktorú sme kvalitatívne vyhodnotili.  

 

Výsledky  

Komunikačná interakcia počujúca matka – dieťa so sluchovým postihnutím 

Pri navodzovaní komunikačnej situácie s vyuţitím hrových podnetov boli v 85%-90% 

iniciatívne matky v porovnaní s deťmi (10%-15%). Počujúce matky sa javili ako direktívne 

a značne zasahujúce, v komunikácii dieťa príliš viedli a prejavovali sa simultánne vizuálno – 

akustickým spôsobom. Na zaujatie dieťaťa a na získanie jeho pozornosti najčastejšie 

vyuţívali dotyky, hru s rukami, vokalizáciu, spev či imitáciu výrazu tváre dieťaťa. Úspešnosť 

podnetov matiek nebola vysoká – viac ako polovica z nich ostala dieťaťom nepovšimnutá. 

Podnety, prichádzajúce od matiek k deťom so sluchovým postihnutím, ktoré vyvolali 

interakciu, mali najčastejšie (v 90%) krátkodobé trvanie (do 5 s.). Častou príčinou bolo, ţe 
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matky volili prístup, keď neoblomne ponúkali dieťaťu podnety, ktoré pokladali za atraktívne 

pre dieťa. Podnety matiek boli prevaţne kombinované (reč, pohyb, hračka).  

Podnety detí so sluchovým postihnutím, ktorých bolo podstatne menej neţ podnetov 

matiek, sa zväčša (80%) orientovali na predmety v komunikačnej situácii. Tie vyvolávali 

v 50% strednodobé interakcie (5 - 20s.) a v 30% dlhodobejšie interakcie (nad 20 s.). Podnety 

detí, smerujúce na osobu matky (20%), vyvolali len krátkodobé vzájomné interakcie 

s trvaním do 5 s. Na úkor záujmu o  komunikáciu s matkou sme u pozorovaných detí 

s poruchou sluchu zaznamenali príklon k interakciám s predmetmi, príp. ku „komunikácii so 

sebou“ a hrou osamote. Komunikačné dvojice počujúcich matiek a ich detí so sluchovým 

postihnutím boli nezriedka poznačené výraznou asymetriou, asynchróniou a zvýšenou 

závislosťou dieťaťa na materinskom usmerňovaní. Komunikácia sa tak stávala menej 

efektívnou. K ešte väčšej direktívnosti privádzalo počujúce matky nevhodné alebo 

oneskorené reagovanie detí, ktoré dokázali zachytiť len časť informácie, keď súčasne 

prijímali vizuálny aj verbálny podnet. Niekedy môţe byť matkina direktívnosť v komunikácii 

povaţovaná za dôkaz jej emocionálneho zaujatia a responzívnosti. Dieťa so sluchovým 

postihnutím sa učilo pri počujúcej matke sledovať aj náhle zmeny, ktoré sa v komunikácii  

môţu udiať, čo je preňho náročné. Preto je týmto deťom v komunikácii bliţšie 

a prirodzenejšie prispôsobovanie sa neţ iniciatívnosť. 

 

Komunikačná dyáda nepočujúca matka – nepočujúce dieťa  

Matky  so sluchovým postihnutím svoje rovnako postihnuté dieťa v komunikačnej situácii 

citlivejšie vnímali, viac ho pozorovali, empaticky reagovali na podnety od neho a súčasne mu 

poskytovali priestor pre iniciatívu a voľnosť, na základe čoho mohla vzniknúť kvalitnejšia 

vzájomná komunikácia. Matky pouţívali viac vizuálnych prostriedkov a mali tendenciu 

komunikovať v sekvencii pohľad na objekt – pohľad na dieťa. Väčšinou vyuţívali posunkový 

jazyk, aj zvýraznené posunkovanie (klopkanie, mávanie, a pod.). Často posunkovali 

spontánne, uvedomujúc si schopnosť periférneho videnia svojho dieťaťa so sluchovým 

postihnutím. V súhlase s existujúcimi poznatkami sme zaznamenali, ţe si matky pred 

začatím posunkovania najprv získali pozornosť dieťaťa a umiestňovali ruky do jeho 

vizuálneho poľa. Matky sa javili v komunikačných situáciách ako aktívne s častým pozitívnym 

výrazom tváre (úsmev, pohľad, posunok). Deti týchto matiek sa javili reaktívnejšie 

v porovnaní s deťmi počujúcich matiek.  

 

Diskusia 

Je zrejmé, ţe interakcie v komunikačnom procese so sluchovo postihnutým dieťaťom 

majú svoje osobitosti, nakoľko tieto deti poskytujú menej dešifrovateľných komunikačných 

signálov. V komunikačnej produktivite vo vzťahu k matke sa deti so sluchovou poruchou 

prejavujú uţ od narodenia výrazne pasívnejšie v porovnaní s beţnou detskou populáciou 

rovnakého veku. Väčšiu pasivitu týchto detí si podľa Meadow-Orlans (2002) môţeme 

vysvetliť ich značným znevýhodnením v dôsledku zníţenej moţnosti simultánne vnímať 

samotný komunikačný proces a prostredie, v ktorom prebieha, súčasne s rečovým prejavom 

osoby komunikujúcej s nimi. Ďalšou osobitosťou ich interakčného vzťahu je, ţe matky detí so 

sluchovým postihnutím sú vzhľadom na matky detí z beţnej populácie nútené venovať v 

komunikačných situáciách viac času usmerňovaniu a koordinovaniu správania aj činností 

svojho dieťaťa. 

Zo strany matky (najmä počujúcej) je náročné navodiť úspešnú komunikáciu s dieťaťom, 

ktoré má sluchové postihnutie. Interakčné problémy medzi nimi sa zhoršujú, ak má matka 

ťaţkosti s akceptáciou svojho dieťaťa s postihnutím a prijíma ho ako záťaţ. Ich komunikácia 
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sa stáva náročnou a obmedzenou. Naopak, k prirodzenému a postupnému vývinovému 

napredovaniu v komunikácii dieťaťa dochádza, ak je matka vnímavá na podnety 

prichádzajúce od dieťaťa a prijíma jeho spôsob komunikácie. 

 

Záver 

Úspešná komunikácia medzi matkou a dieťaťom predpokladá senzitívnosť voči potrebám 

oboch a vzájomný kontakt vysokej emocionálnej intenzity. Tento proces sa môţe narušiť, 

keď do komunikačného vzťahu vstupuje problémová matka či rizikové dieťa. Opodstatnenosť 

a význam včasných komunikačných interakcií detí a ich matiek nachádzame v súvislosti 

s utváraním rečových, sociálnych, aj kognitívnych kompetencií u detí s postihnutím, ale aj u 

detí intaktných v neskoršom veku.  
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Práca so ţivotnou históriou u dospievajúcich v náhradných rodinách ako 

prevencia ťaţkostí pri formovaní identity 

 

Zuzana Gőcze Kucharová  

 

Abstrakt: Obdobie dospievania je jedno z najťažších období v živote jedinca. K jeho 

základným vývinovým úlohám patrí okrem fyzických, emocionálnych a kognitívnych zmien aj 

hľadanie identity. Pri neúspešnej tvorbe identity, t.j. pri neprítomnosti alebo aktívnom 

odmietaní seba samého, môže nastať tzv. difúzna identita, ktorá sa prejavuje ťažkosťami pri 

fungovaní v každodennom živote. U dospievajúcich, vyrastajúcich v náhradných rodinách, je 

toto obdobie o to náročnejšie, že si kladú mnohé otázky, súvisiace s neznámymi a náročnými 

aspektmi vlastného životného príbehu (napr. pôvodom a raným detstvom). Ak dieťa stratí 

väzbu na svoju minulosť, jeho citový a sociálny vývin je náročnejší. V príspevku priblížime 

východiská a spôsoby poradenskej práce so životnou históriou v náhradných rodinách. 

Taktiež predstavíme kazuistiku dospievajúceho dievčaťa, s ktorou sme pracovali 

prostredníctvom metodiky knihy života ako nástroja, ktorý pomáha pri zvládaní spracovania 

životného príbehu detí a dospievajúcich, a tým významne prispieva k formovaniu zdravej 

identity. 

 

Kľúčové slová: adolescencia, identita, poruchy identity, náhradná rodinná starostlivosť, 

kniha života 

 

1 Formovanie identity počas adolescencie 

Pevný pocit identity dáva človeku pocit ukotvenia, určuje jeho miesto vo svete a dáva mu 

zmysluplný výhľad do budúcna. Podľa Klimeša (2009, str. 11) sú „strata identity alebo jej 

oslabenie podobné ako separačné reakcie (t.j. reakcie dieťaťa na odlúčenie od matky) alebo 

ako pocity, ktoré máme, keď sa stratíme v neznámom meste,“ s tým rozdielom, ţe jedinec 

nie je schopný  povedať, komu sa stratil a kam chce ísť. V nasledujúcej časti sa bliţšie 

pozrieme na procesy, spojené s hľadaním identity u dospievajúcich a obzvlášť u tých 

z náhradných rodín. 

 

1.1 Medzi detstvom a dospelosťou: kríza identity a jej znovu-nájdenie 

Obdobie adolescencie predstavuje podľa Erika Ericksona piate obdobie v ţivote človeka, 

ktorého hlavnou úlohou je vytvorenie identity. Je moţné ho ďalej rozdeliť na dve štádia. Prvé 

označujú autori ako štádium sociálnej identity, t.j. „stotoţnenie sa so skupinou vrstovníkov 

a nájdenie vlastného miesta medzi nimi v súťaţi i solidarite“ (Říčan, 1995, str. 44). 

U mladého dospievajúceho výrazne stúpa význam vrstovníckej skupiny a mení sa vzťah 

k rodičom v zmysle prechodu od „detskej závislosti a nehy k rovnocennejšiemu a citovo 

zdrţanlivejšiemu, aj keď nie nevyhnutne slabšiemu a menej významnému vzťahu“ (Říčan, 

1995, str. 45). Potreba vymedzenia sa prejavuje zdôraznením vonkajších znakov alebo iného 

jasného kritéria, ktoré skupinu a jedincov v nej definuje (napr. národnosť, príslušnosť ku 

subkultúre, špecifické obliekanie a pod.).  

Starší dospievajúci sa od skupiny, podobne ako predtým od rodiny, oddeľuje a prechádza 

k druhému štádiu - osobnej identite. V ňom opúšťa detské sebapoňatie a vykračuje smerom 

k dospelému pohľadu na seba i na prostredie, v ktorom ţije. Vynárajú sa v ňom mnohé 

nástojčivé otázky: Kto som? Na koho sa podobám? Aký som? Kam patrím? V čo verím? 

Kým sa chcem stať v budúcnosti? Meniaci sa vzhľad, správanie a rola, spolu s potrebou 
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nového vymedzenia identity, sprevádza intenzívne úsilie o sebapoznanie a sebareflexiu. 

(Říčan, Krejčířová, et al., 1995, Vágnerová, 2012). Vágnerová (2012) upozorňuje na to, ţe 

utváranie identity je pre adolescenta namáhavé a problematické. Okrem vyššie 

spomenutého do procesu vstupuje aj emočná labilita a zvýšená sebakritickosť. Vytvára si 

často nereálny ideál seba samého, ktorý ho na jednej strane stimuluje k aktivite, na druhej 

strane však vedie k frustrácií, neistote a zníţenej sebahodnote.  Prechodným riešením môţe 

byť práve prijatie skupinovej identity ako opory vznikajúcej identity. Ak by však zostal v tomto 

bode,  hrozí riziko nekritického preberania cudzích hodnôt, ktoré sú v protiklade s osobným 

presvedčením. 

 

1.2 Medzi prítomnosťou, minulosťou a budúcnosťou: kríza identity 

u dospievajúcich z náhradných rodín 

Deti, vyrastajúce u rodičov, ktorým sa narodili, si môţu vysvetľovať prítomné udalosti 

s ohľadom na minulosť. Deti, odlúčené od svojich rodín, túto príleţitosť často nemajú: ich 

minulosť môţe byť „stratená či zabudnutá“.  To spôsobuje, ţe dospievajúci v náhradných 

rodinách sú príliš zaťaţení svojou minulosťou a cítia sa odtrhnutí od svojich koreňov. 

V nevedomí môţu mať silné presvedčenie, ţe boli a sú nechcené a nemilované. Za 

negatívne činy dospelých (opustenie, zanedbávanie, týranie) vinia seba, alebo presmerujú 

svoj hnev určený biologickej rodine na adoptívnych rodičov. K okolnostiam, ktoré to výrazne 

sťaţujú, môţe patriť nedostatočná schopnosť identifikovať a vyjadriť svoje emócie, 

vyplývajúca nielen z hormonálnej nerovnováhy, typickej pre toto obdobie, ale aj z iného 

vývoja častí mozgu spojených s emotivitou, ktorý u týchto detí pozorujeme ako následok 

traumy z odlúčenia (Ryan, Walker, 2006, Singer, Riley 2015, Childwelfare, 2016). 

Dospievajúci sa tieţ musia vyrovnať s tým, ţe majú dva páry rodičov (príp. súrodencov): 

biologických a náhradných. Potrebujú sa vysporiadať s tým, ţe sa od svojich adoptívnych či 

pestúnskych rodičoch odlišujú vzhľadom a vlastnosťami, ale aj talentami a záľubami. Toto 

vedomie môţe viesť v spojení s pre toto obdobie typickým čierno-bielym videním k ich 

nerešpektovaniu a vyostreným konfliktom medzi nimi. „Vedomie, ţe nie sú rovnakí ako oni 

navodzuje otázku: „akí teda sú“ a vedie často k snahe nájsť biologických rodičov či 

súrodencov“ (Vágnerová, 2012, str. 168). Voči tomuto stretnutiu sú upierané veľké nádeje 

a hoci jeho úspešný priebeh „môţe uspokojiť ich potrebu zvedavosti, ale (jasnú) odpoveď na 

otázku, kto sú, im neposkytne“ (Vágnerová, 2012, str. 168). Je dôleţité, aby náhradní rodičia 

túto inakosť nepopierali a otvorene sa s ním o všetko rozprávali, ale aby zároveň rozprávali 

aj o tom, čo majú spoločné.  Vo vzťahu k biologickým rodičom sa ďalej odporúča (podľa 

Cohen, 2006): 

 ponechať dieťaťu pre jeho ţivot všetko pozitívne, čo mu jeho biologickí rodičia priali 

 nájsť spôsob, ako udrţať odstup dieťaťa od negatívnej časti identity biologických 

rodičov 

 chápať negatívne skúsenosti s biologickými rodičmi ako súčasť fungovania 

(preţívania a správania) dieťaťa a nie ako súčasť jeho vlastnej identity 

 zredukovať snové fantázie o biologických rodičoch i pocity viny dieťaťa 

Dospievajúci si teda bytostne potrebuje s pomocou rodiča zistiť a pretriediť fakty o svojej 

minulosti, čo prispieva k objasneniu významných udalostí (napr. zmien, strát, odlúčení a 

stretnutí a pod.) a významu osôb v jeho ţivote. S rozvíjajúcim sa abstraktným myslením 

dokáţe mladý človek pochopiť oveľa viac, neţ v mladšom veku a potrebuje, aby bol jeho 

príbeh zdieľaný v jeho úplnosti (vrátane náročných a bolestivých situácií). Čím jasnejší má 

obrázok o svojej minulosti, tým lepšie dokáţe vykročiť do budúcnosti s nádejou a istotou  

(Ryan, Walker, 2006, Childwelfare, 2015). 
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1.3 Poruchy identity v adolescencii 

Ak sa dospievajúcim nepodarí prechod k osobnej autentickej identite, prispôsobia sa 

poţiadavkám dospelého ţivota detským spôsobom: prevezmú hodnoty svojho okolia, 

očakávané role, ţivotný štýl rodičov. Ďalší dospievajúci síce zanechajú svoju detskú identitu, 

ale nevedia si vytvoriť identitu novú, čo sa prejavuje formou agravovanej adolescentnej krízy, 

sprevádzanej vnútornou rozorvanosťou, pocitmi bezmocnosti a negativizmom (popieraním 

všetkého, čo reprezentujú spoločnosť).  

Inokedy sú poruchy pri formovaní identity manifestované v podobe porúch správania 

(agresivita voči ľuďom a zvieratám, poškodzovanie majetku, klamanie, kradnutie, 

záškoláctvo a úteky z domu a pod.), keď je pre dospievajúceho lepším riešením „byť tým 

zlým“ ako „len tak niekým alebo nikým“. Zotrváva tak  v „začarovanom kruhu“ agresívneho 

správania voči vrstovníkom, následného odmietnutia, opätovného útoku a protiútoku. 

Cyklické opakovanie negatívnej stigmatizácie pretrváva aj vo vzťahu k autoritám (Říčan, 

Krejčířová, et al., 1995, Fábry Lucká, Lištiaková, 2015). Sociálny status adolescenta je 

dôleţitou oblasťou, najmä ak ide o človeka zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

prípadne je spoločnosťou odmietaný a nevie sa do nej zaradiť. Akákoľvek odchýlka od 

spoločensky prijímanej normy môţe mať zároveň dopad na sociálny status adolescenta, a 

tak pôsobiť limitujúco na jeho ďalší sociálny rozvoj. Ak v období adolescencie vznikne či 

pretrváva problém, ktorý je viditeľný pre okolie, je to ťaţkou skúškou, najmä pri absencii 

zdravého sebavedomia a schopnosti sebauplatnenia v spoločnosti (Fábry Lucká, Lištiaková, 

2015). 

 

2 Metódy 

V prvej časti sme predostreli východiská, z ktorých čerpáme pri poradenskej práci 

s náhradnými rodinami dospievajúcich. V druhej časti predstavíme konkrétne nástroje, ktoré 

pouţívame v o.z. Návrat na podporu formovania zdravej identity a prevenciu porúch identity. 

 

2.1 Poradenstvo v oblasti ţivotnej histórie 

Náhradné rodiny sa snaţia dať svojim prijatým deťom čo najviac lásky, pozornosti, 

podpory. Keď však príde reč na biologickú rodinu dieťaťa, jeho korene a identitu, mnohokrát 

váhajú, čo a ako povedať, aby dieťaťu neublíţili. Za ich váhaním je často strach, neistota, 

nedostatok opory. Pri poradenskej práci v Návrate povzbudzujeme rodičov, aby s dieťaťom 

komunikovali jeho príbeh, pretoţe je to nevyhnutné pre vytvorenie sebahodnoty a zdravého 

sebaobrazu. „Deti, ţijúce v náhradnej rodine, často interpretujú svoj ţivotný príbeh takým 

spôsobom, pri ktorom vnímajú seba ako zlé a odmietané. Tento ich pohľad na seba je 

zaloţený na tom, čo si myslia, ţe vedia, alebo im niekto povedal o tom, prečo neţijú vo 

svojej biologickej rodine“ (Cohen, 2007).  

Pre osvojené deti a deti v pestúnstve je dôleţité, aby pochopili svoj ţivot a cítili, ţe ich 

náhradní rodičia akceptujú ich minulosť pred príchodom do ich rodiny. Potrebujú cítiť, ţe 

téma biologických koreňov nie je v rodine tabu. Preto je dôleţité uschovať dieťaťu všetky 

listiny, predmety, fotografie, dokumentujúce ţivot dieťaťa pred príchodom do náhradnej 

rodiny a hovoriť s ním o tom, čo v jeho ţivote znamenajú. Princíp pravdy vo výchove, ktorý 

formuloval uţ profesor Matějček, platí aj pre odovzdávanie dôleţitých faktov z minulosti 

dieťaťa.  Malé dieťa vníma pravdu o svojom pôvode, odovzdanú veku primeraným spôsobom 

s vyzdvihnutím pozitívnych aspektov prirodzene, bez kritického skúmania. Pomáha pritom 

rodičovský prístup zaloţený na hravosti, zvedavosti, tvorivosti a empatii (O’Malley, 2004, 

Ţilinčíková, Paľovová, 2016). 

Medzi základné dôvody práce so ţivotnou históriou môţeme zaradiť (podľa Cohen, 2007): 
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 aby si dieťa mohlo budovať pozitívnu identitu, vrátane etnickej identity 

 aby spracovalo skúsenosť ranej traumy a straty vzťahových osôb 

 aby malo svoje „zakotvenie“ a pocit zmysluplnosti 

 aby sa vytvorilo spojenie medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou (vedomie 

kontinuity) 

 aby vedelo rozlíšiť, pomenovať a regulovať svoje emócie 

 aby vedelo vytvárať a udrţiavať blízke vzťahy (schopnosť dôverovať  a riešiť konflikty) 

 aby sa upevnil vzťah medzi náhradnými rodičmi a dieťaťom 

 

2.2 Formy zdieľania ţivotnej histórie detí vyrastajúcich v náhradnej roidnnej 

starostlivosti 

Rozlišujeme tri hlavné formy, akými je moţné pracovať v rámci poradenstva s náhradnými 

rodinami a deťmi v nich vyrastajúcimi: vyuţitie rôznych umeleckých prostriedkov (rozprávky, 

beletria, filmy), vytvorenie knihy ţivota a pomocou skúsenosti detí a rodičov z náhradných 

rodín (osobné stretnutia, ţivé kniţnice, autobiografické diela) (O’Malley, 2004, Cohen, 2007). 

V nasledujúcej časti ich bliţšie predstavíme. 

 

2.2.1 Nepriame – umelecké spôsoby  

Pri poradenstve náhradným rodinám s menšími deťmi (batoľacieho a predškolského veku) 

sa osvedčilo začať formou krátkej rozprávky, skrze ktorú je prerozprávaný príbeh o ich 

narodení a ceste ţivotom obrazným a  metaforickým jazykom. Niektorí rodičia siahnu po 

jednej z vydaných kniţiek (napr. aj o.z. Návrat), iní preferujú vymyslenie jedinečného príbehu 

pre svoje dieťa a jeho zachytenie do textovo-obrazovej formy. 

Takisto v období dospievania môţu byť nepriame spôsoby oslovenia témy ţivotnej histórie, 

akými sú príbehy v novinách, romány, filmy, či youtube videá, prijateľnejšie. Pre 

dospievajúcich je totiţ rozhodne jednoduchšie zdieľať svoje pocity a náhľady na tieto 

príbehy, ako zdieľať svoj vlastný príbeh (Singer, Riley, 2015). 

 

2.2.2 Kniha ţivota 

Kniha ţivota je zbierkou slov, fotografií, obrázkov, umeleckých dielok, spomienkových 

materiálov a popisov, ktoré sú zloţené tak, ţe vytvárajú záznam ţivota dieťaťa, ktoré bolo 

adoptované alebo prišlo do pestúnskej rodiny z predošlej náhradnej rodiny, s tým, ţe je tam 

priestor pre pokračovanie záznamu ďalšieho ţivota dieťaťa. Je to jednoduchý, pravdivý 

príbeh napísaný z pohľadu dieťaťa (Cohen, 2007).  

Kaţdá kniha ţivota je jedinečný unikát, tak ako je špecifická kaţdá náhradná rodina a deti 

v nej vyrastajúce. Kľúč k tomu, ako by mala daná kniha vyzerať a čo by mala obsahovať, drţí 

v rukách vţdy dieťa. Neodmysliteľnou súčasťou procesu tvorby je tieţ kreslenie alebo 

vyberanie obrázkov či nálepiek (emotikonov vyjadrujúcich emócie spojené s určitou 

situáciou), kde má dieťa rozhodujúce slovo. Napriek tejto jedinečnosti, však existuje  

niekoľko kapitol, ktoré by v knihe ţivota mali byť určite obsiahnuté: narodenie dieťaťa (miesto 

narodenia, dôleţití ľudia a okolnosti), informácie o biologických rodičoch, prípadne širšej 

rodine (ich mene, výzore, vlastnostiach, povolaní a pod.), dôvody, prečo dieťa nemohlo 

vyrastať v biologickej rodine (neschopnosť postarať sa o dieťa, nedostatok podpory zo strany 

okolia, choroby a závislosti atď.), cesta dieťaťa do súčasnej rodiny (nemocnica, 

profesionálna rodina, detský domov), príchod dieťaťa do súčasnej náhradnej rodiny 

(sprostredkovanie dieťaťa ÚPSVARom, súdne procesy, atď.), silné stránky a záujmy dieťaťa, 
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významné udalosti v rodine a míľniky vo vývine dieťaťa (Ryan, Walker, 2006, Ţilinčíková, 

Paľovová, 2016). 

 

2.2.3 Podporné skupiny dospievajúcich a (nielen) v téme ţivotnej histórie 

Poslednou z foriem, ktorá pomáha vyrovnať sa s výzvami dospievania a formovania 

identity, patrí v Návrate aj pravidelné stretávanie sa v podporných skupinkách. Dospievajúci, 

vyrastajúci v náhradných rodinách, môţu mať zábrany pri hovorení o svojej minulosti 

s rodičmi alebo inými dospelými. Taktieţ si často uvedomujú svoju inakosť a domnievajú sa, 

ţe ich rodiny sú nenormálne. Podporná skupina pre nich predstavuje slobodné a bezpečné 

prostredie, kde môţu zdieľať svoju minulosť, pocity z prítomnosti a nádeje do budúcnosti 

s inými mladými, ktorí zaţili podobné situácie ako oni, čím sa zniţujú ich pocity izolácie. 

(Ryan, Walker, 2006)  

 

3 Kazuistika 

V poslednej časti priblíţim prácu s dospievajúcimi v oblasti podpory vytvárania zdravej 

identity kazuistikou 14-ročnej Evy, ktorá v o.z. Návrat absolvovala spolu s pestúnskou 

mamou program tvorby knihy ţivota. 

Eva (14 rokov) vyrastá v pestúnskej rodine od svojich 5 rokov. Dovtedy ţila v detskom 

domove. Má o rok staršiu sestru, vyrastajúcou v inej pestúnskej rodine, s ktorou je 

v pravidelnom osobnom i telefonickom kontakte. Takisto je v kontakte s krstnou mamou, 

ktorá výrazne pomáhala jej biologickým rodičom. Jej biologickí rodičia zomreli na následky 

alkoholizmu (biologická mama dávnejšie, otec počas písania tohto článku).  

Rodičia sa na nás pôvodne obrátili kvôli plánovanej zmene školy. Čoskoro však vystúpili 

do popredia ťaţkosti so sebaúctou a oslabenou schopnosťou zvládať intenzívne emočné 

stavy, preto sme sa rozhodli zamerať na podporu Evinej identity prostredníctvom knihy 

ţivota. 

Stretávali sme sa počas jedného školského roka, v priestoroch nášho o.z., v cca 2 

týţdňových intervaloch na 1,5 hodiny. Časť stretnutia (v úvode i v závere) sme vţdy strávili 

spolu s pestúnskou mamou, ktorá bola v úlohe  pomocníčky pri pátraní po dôleţitých 

informáciách z Evinej minulosti. K dôleţitým zdrojom pri dopĺňaní faktov patrila hlavne Evina 

krstná mama, ktorá dobre poznala biologických rodičov. Tieţ stretnutie s otcom bolo veľmi 

obohacujúce. 

Začali sme „zahrievacími“ témami knihy ţivota, medzi ktoré patrí návrh prvej strany knihy 

(zakladača), silné stránky a záľuby Evy a jej pestúnskej rodiny, význam jej mena a jeho 

známe nositeľky, miesto a dátum narodenia (významné udalosti, ktoré sa vtedy stali či kto 

iný oslavuje narodeniny v ten istý deň). Nasledovali náročnejšie časti týkajúce sa 

biologických rodičov (zhrnutie, čo o nich vie a doplnenie informácií) a dôvodov, pre ktoré 

s nimi nemohla ţiť. Keďţe dieťa, ktorého rodičia mali problém so závislosťami, má zvýšené 

riziko vzniku závislosti a obzvlášť citlivým obdobím je práve dospievanie, venovali sme 

škodlivým účinkom alkoholu na preţívanie i správanie. Nasledoval príbeh Evinej pestúnskej 

rodiny: od momentu, keď pestúnski rodičia začali uvaţovať o náhradnom rodičovstve, cez 

zoznámenie sa s Evou v detskom domove, stretnutia s ňou, aţ po príchod domov a súd 

o zverení. 9 mesačnú prácu sme ukončili oslavou toho, čo sa podarilo: pestrý a bohatý 

záznam Evinho ţivota, utriedenie dôleţitých informácií a ich lepšie emočné i kognitívne 

spracovanie. 
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Obr. 1: Ukáţka z knihy ţivota (zoznam rôznych dôleţitých činností a osôb v ţivote Evy 

a symbolické znázornenie jednotlivých členov pestúnskej rodiny) 

 

V rámci ročného sprevádzania Evy sme jej viackrát odporučili aj beletristické knihy 

(dospievajúcich zaujali napr. romány od britskej autorky J. Wilsonovej, ale napr. aj kniha 

o bezdomovectve z produkcie Nota bene). Tie potom slúţili ako odrazový mostík pre 

rozhovory o pocitoch a situáciách, ktoré zaţila aj Eva. Po troch mesiacoch práce na knihe 

ţivota sa Eva pridala k  trom dievčatám v podobnom veku, ktoré takisto prešli v Návrate 

týmto programom. V rámci stretnutí sme sa okrem beţných tém, ktoré mali spoločné (záľuby, 

škola, vzťahy s vrstovníkmi), venovali ich pocitom súvisiacimi s tým, ţe vyrastajú v náhradnej 

rodine. Napríklad tomu, ako a kedy o adopcii či pestúnstve povedali svojim kamarátom, ako 

na to druhí reagovali či rôznymi (viac, či menej empatickým) prístupom učiteľov k tejto téme. 

Počas jedného roka sa nám pomerne rýchlo podarilo získať dôveru Evy i jej pestúnskej 

mamy. Obe s nami komunikovali s veľkou otvorenosťou a prinášali najrôznejšie tvorivé 

nápady. Eva sa medzitým veľmi dobre adaptovala na novú školu, našla si nové priateľstvá 

i záľuby a hoci jej príbeh nebol a ani nie je zďaleka jednoduchý, tým, ţe sme spoločne našli 

niektoré z chýbajúcich dielikov puzzle jej identity, má jasnejšiu a zmysluplnejšiu podobu. 

 

Záver 

V článku som sa zamerala na faktory, vplývajúce na formovanie identity u adolescentov, 

so zameraním na dospievajúcich v adoptívnych a pestúnskych rodinách. Ukazuje sa, ţe pre 

vytvorenie zdravej osobnosti, dobrú kvalitu ţivota a nájdenie miesta vo svete je nevyhnutné, 

aby poznali svoj ţivotný príbeh. Slovami britskej spisovateľky Jeanette Winterson, ktorá tieţ 

vyrastala v adoptívnej rodine, príbeh musí nájsť jazyk „dostatočne silný, aby vypovedal, ako 

to bolo. Nie je to miesto na schovávanie. Je to miesto nachádzania.“ 
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Krízová intervencia v online priestore 

 

Marek Madro, Dominika Rajznerová, Simona Košútová 

 

Abstrakt: Internet sa stal prirodzenou súčasťou života mladých ľudí. Je to prvé miesto, kde 

hľadajú pomoc, pochopenie a podporu, keď sa cítia osamelo, smutní, prežívajú zložitú 

situáciu, alebo sa ocitajú v kríze. Psychologická linka dôvery pre mladých ľudí IPčko.sk 

využíva možnosti internetu, na poskytnutie odbornej rýchlej a dostupnej pomoci mladým 

ľuďom. Príspevok pojednáva o možnostiach poskytovania krízovej intervencie v online 

priestore, prostredníctvom chatu. Autori sa zameriavajú na identifikáciu krízy v písanom 

prejave, prácu s emóciami počas krízy a techniky online krízovej intervencie. Príspevok tiež 

popisuje špecifiká krízovej intervencie pri suicidalite, domácom násilí a sexuálnom 

zneužívaní. 

 

Kľúčové slová: kríza, online krízová intervencia, suicidalita, domáce násilie, sexuálne 

zneužívanie 

 

1 Kríza v ţivote človeka 

Kríza môţe nastať v ţivote kaţdého človeka. Môţeme ju charakterizovať ako reakciu na 

situáciu, ktorá ohrozuje fyzické a duševné zdravie človeka, kedy môţu ľudia pociťovať 

klinické symptómy a potrebujú pomoc (Silva, Siegmund, Bredemeier, 2015). Kríza nastáva, 

keď stres a napätie v ţivote človeka prerastú cez jeho kapacitu a schopnosti, vďaka, ktorým 

je schopný náročnú situáciu svojho ţivota vyriešiť a zvládnuť (Fusco, 2005). Aj keď je kríza 

vnímaná negatívne, Erikson ju povaţoval za beţnú súčasť ţivota a videl v nej potenciál pre 

rast. 

Podľa Vymětala, (in Vodáčková, 2012) môţu krízu vyvolať tieto spúšťače: 

 strata objektu – smrť, rozchod, sklamanie; 

 zmena – zdravotného či rodinného stavu, práce; 

 voľba medzi dvoma rovnakými kvalitami. 

Kríza prináša do ţivota človeka veľa rôznych emócií. Vplyvom vonkajších okolností 

a stresorov môţeme preţívať pocity zmätenosti, zlomenia, pocity depresie a úzkosti (Fusco, 

2005; Silva, Siegmund, Bredemeier, 2015). 

Fázy krízy, podľa Caplana (in Vodáčková, 2012): 

1. Fáza – v tejto fáze krízy človek vníma ohrozenie, dôsledkom čoho vníma vyššiu mieru 

úzkosti. Človek v tejto fáze hľadá moţnosti a spôsoby, ako krízu zvládnuť a riešiť.  

2. Fáza – ak človek nenájde riešenie v prvej fáze, objavuje sa u neho pocit zraniteľnosti 

a nedostatku kontroly nad situáciou. Môţe nastať ochromenie, alebo človek pokračuje 

v hľadaní riešení. 

3. Fáza – nastáva predefinovanie na krízu s nádejou nájdenia nových riešení. V tejto 

fáze sú ľudia najprístupnejší k vyhľadaniu a prijatiu ponúkanej pomoci, aj odbornej. 

4. Fáza – pokiaľ ani po predefinovaní krízy človek nenájde uspokojivé riešenie, nastáva 

závaţná psychologická dezorganizovanosť. Úzkosť sa začne podobať prejavom 

paniky. 

Človek po vyčerpaní všetkých svojich zauţívaných postupov, zdrojov a blízkych ľudí môţe 

začať hľadať pomoc na linkách pomoci/dôvery. Obvykle prichádza v napätí a nestabilný. 
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2 Krízová intervencia prostredníctvom chatu 

Človek v kríze potrebuje pomoc a podporu svojho okolia, alebo pomoc odborníka. Ochota 

vyhľadať pomoc sa však rapídne zniţuje u ľudí, ktorí preţívajú suicidálnu krízu, majú 

suicidálne myšlienky, či premýšľajú nad samovraţdou (Bruffaerts, et. Al, 2011). Aţ 39% 

mladých ľudí zostáva osamote pri myšlienkach na samovraţdu (Madro, 2016). Moţnosťou, 

ako prekonať bariéry a strach z vyhľadania odbornej pomoci, je práve linka dôvery. Internet 

predstavuje nástroj, ktorý pribliţuje pomoc ľuďom, ktorí nie sú schopní o ňu poţiadať, iný 

spôsob. Dištančné formy pomoci sú vhodné pre ľudí, ktorý z rôznych dôvodov nemôţu 

odborníka navštíviť osobne (deti, osoby so zdravotným znevýhodnením, a pod.). Pre nich 

môţe byť dištančná forma pomoci jedinou moţnosťou (Špatenková, a kol. 2011). Online 

krízová intervencia môţe predstavovať čiastočnú pomoc v záchrane ţivota človeka v kríze 

(Barak, 2007). Poskytnutie krízovej intervencie online dodáva týmto ľuďom viac istoty, 

dôvernosti, vďaka čomu sú ochotnejší hovoriť a zdieľať aj myšlienky, za ktoré sa hanbia, 

alebo o ktorých je náročné hovoriť. Internet priniesol do ţivotov ľudí niekoľko zmien 

a fenoménov. Jedným z nich je aj disinhibičný efekt, pod ktorým rozumieme odloţenie 

zábran, prekonanie nesmelosti a plachosti. Uţívateľ je na internete otvorený, smelý, 

uvoľnený, odváţny a píše o témach, ktoré sú v spoločnosti tabu (Suler, 2000). Internet môţe 

byť príleţitosťou poskytnúť a získať pomoc v akomkoľvek čase, zo súkromia a pohodlia 

svojho domova (Webb et al., 2000).  

 

2.1 Identifikácia krízy v písomnom prejave 

V písomnom texte chatovej komunikácie môţeme identifikovať špecifické znaky 

a charakteristiky komunikácie, ktorá naznačuje, ţe klient sa nachádza v kríze. V rozhovore 

môţu byť prítomné všetky identifikátory, alebo len niektoré z nich.  

Identifikačné znaky krízového chatu vychádzajú zo skúseností internetovej poradne 

IPčko.sk (Kohútová, Madro, Rajznerová, 2017): 

a) Slová s emocionálnym nábojom – klient pouţíva slová, ktoré vnímame ako 

emocionálne veľmi silné, vyjadruje nimi náročnosť situácie, v ktorej sa nachádza. Týmito 

slovami klient volá o pomoc. Môţe ísť o slová ako smrť, zomrieť, nevládzem, nemám silu, 

končím, a pod. 

b) Potvrdenie váţnosti slov – hoci klient pouţíva emocionálne silné slová, nemusí byť 

v akútnej kríze. Môţe ísť o dlhodobý problém, ktorý je potrebné riešiť, ale nepovaţujeme 

ho za akútnu krízu. Je preto potrebné, aby si poradca overil váţnosť situácie. 

c) Forma prejavu klienta – dôleţitá je forma, akou klient píše a paralingvistické znaky. 

Klient v akútnej kríze často opakuje tie isté slová, nedokončuje vety, v texte má veľa 

preklepov, vyuţíva veľké písmená, pouţíva výkričníky a emotikony. 

d) Dynamika prejavu klienta – klient v kríze môţe písať veľmi rýchlo a naliehavo, môţe 

posielať viacero krátkych správ za sebou. Dôleţité je všímať si zmenu dynamiky počas 

rozhovoru. Klient môţe prestať odpisovať, v takom prípade je dôleţité dať mu najavo, ţe 

sme stále tam a na vyjadrenie má čas. 

e) Zúţené vnímanie moţností a riešení – klient v kríze má tzv. tunelové videnie, keď 

nevidí ţiadnu moţnosť, ako svoj problém vyriešiť. To spôsobuje bezmocnosť, ktorá 

v ňom vyvoláva strach a negatívne emócie. 

f) Absolútna absencia identifikátorov – paradoxným znakom krízovej situácie môţe byť 

absolútna absencia spomínaných identifikátorov. Klient môţe písať bez chýb, s dobrou 

štylistikou, bez emócií. Tieto znaky bývajú prítomné u klientov, ktorí sú zmierení so 

smrťou, majú všetko premyslené a na chat sa prišli len rozlúčiť. 
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2.2 Emócie v krízovej intervencii 

Klient v kríze preţíva mnoţstvo rôznych emócií. V krízovej intervencii je veľmi dôleţité 

s týmito emóciami pracovať, ich potláčanie môţe vytvárať bariéru. Nadmerné emócie môţe 

narúšať poradenský proces, ktorý je súčasťou krízovej intervencie a preto je vhodné venovať 

sa emóciám najmä v prvej fáze krízovej intervencie. 

Vodáčková (2012) identifikovala hlavné druhy emócií – plač, strach a úzkosť, panická 

úzkosť, hnev, s ktorými je dôleţité pri krízovej intervencii pracovať. 

a) Plač – pri rozhovore s klientom v kríze býva plač častou súčasťou. Je dôleţité dopriať 

klientovi bezpečný priestor, v ktorom môţe svoje emócie ventilovať. Pri komunikácií 

prostredníctvom chatu je odhalenie plaču veľmi náročné. Poradca sa o plači dozvedá 

najmä zo slov klienta, kedy sa k plaču prizná, často aj s vyjadrením hanby alebo viny. 

Poradca by mal klientov plač normalizovať a dať mu najavo, ţe plakať počas chatu je 

v poriadku. Poradca pomôţe klientovi dostať sa do kontaktu so svojimi emóciami 

a pocitmi, čím mu uľahčí ich zvládnutie. 

b) Strach a úzkosť – počas krízovej intervencie sa môţeme často u klienta stretnúť s 

prejavmi strachu a úzkosti. Klientovi je potrebné poskytnúť opak – bezpečie a istotu. 

Poradca by mal byť stabilný a klienta kotviť. Dosiahnuť to môţe malými úlohami, ktoré 

počas chatu klientovi zadáva. Následne si overuje, či ich klient splnil a oceňuje ho za to. 

Vďaka týmto malým úlohám klient nadobúda pocit, ţe je schopný niečo urobiť. 

c) Panická úzkosť – pri práci s klientom v panickej úzkosti sa zameriavame na 3 body 

(Vodáčková, 2012): 

1) Obnovenie uzemnenia – klienta vedieme k tomu, aby sa zastavil dotkol sa niečoho 

pevného, sadol si, oprel sa o stenu a pod. 

2) Obnovenie telového centra – klienta vedieme ku kontrolovanému hlbokému dýchaniu 

do brucha. 

3) Obnovenie ohniska pozornosti – ohniskový bod obnovíme tak, ţe sa klienta pýtame 

na veci, ktoré má okolo seba, čo vidí z okna, na čom sedí, čo je za ním a pod. 

Postupne prechádzame na otázky, čo sa klientovi stalo, čo ho dostalo do panickej 

úzkosti. 

d) Hnev – v krízovej situácií sa často objavuje hnev. Poradca by ho mal reflektovať a dať 

klientovi priestor na jeho ventiláciu a odznenie. Následne ako hnev odznie, je klient 

schopný hľadať konštruktívne a efektívne riešenia svojej situácie. 

 

2.3 Fázy krízovej intervencie 

Špatenková (2011) uvádza 3 fázy krízovej intervencie: 

1. Zahájenie krízovej intervencie – v úvodnej fáze je potrebné zaistiť klientovi bezpečie – 

fyzické, aj psychické. Klient potrebuje vedieť, ţe sa mu nič nestane, nič ho neohrozuje 

a zároveň si byť istý, ţe poradcovi môţe plne dôverovať. Poradca by mal akceptovať 

všetky prejavy klienta a nesnaţiť sa mu ich nasilu vyhovoriť. 

2. Realizácia krízovej intervencie – úlohou poradcu je identifikovať, čo krízu u klienta 

vyvolalo, ako túto situáciu klient vníma a čo všetko uţ vyskúšal podniknúť pre vyriešenie. 

Pri krízovej intervencii sa zameriavame na aktuálny stav klienta, úroveň adaptácie 

a aktuálne fungovanie. Je dôleţité, aby poradca s klientom riešil to čo je pre neho 

dôleţité, pretoţe poradcov pohľad na dôleţitosť môţe byť iný. Následne s klientom 

hľadáme zvládacie stratégie, ktoré sa mu osvedčili v minulosti. Zameriavame sa na 

blízke osoby, ktoré by mohli byť pre klienta oporou. V prípade, ţe také osoby vo svojom 

okolí nemá, smerujeme ho na krízové centrum, alebo inú organizáciu, ktorá mu môţe 

pomôcť. Týmito krokmi klienta stabilizujeme, pomôţeme mu získať nadhľad. 
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3. Ukončenie krízovej intervencie – po stabilizovaní klienta a vytvorení plánu na najbliţšie 

obdobie môţeme krízovú intervenciu ukončiť. V prípade, ţe sa nám klienta nepodarilo 

stabilizovať cez chatový rozhovor, smerujeme ho na krízové centrum, prípadne 

záchranné zloţky. 

 

2.4 Techniky krízovej intervencie 

Pri klientovi v kríze poradca vyuţíva direktívnejší prístup. Čím viac nestabilný a zmätený 

je klient v kríze, tým direktívnejší by mal byť poradca, pričom riadi celý proces, pomenováva 

čo sa práve deje a štruktúruje, čo sa bude diať. Úlohou poradcu je tieţ odrádzať klienta od 

kontraproduktívnych riešení, navrhovať adekvátne riešenia a konfrontovať klienta s realitou 

(Vodáčková, 2012). Pri online krízovej intervencii je vhodné vyuţívať techniky, zamerané na 

kognitívnu rovinu, čo môţe byť tieţ uţitočné pre získanie relevantných informácií o situácií, 

v ktorej sa klient nachádza. Dôleţité je overiť si, či sa v bezprostrednej blízkosti klienta 

nachádza niečo, čo mu môţe pomôcť, alebo naopak, čo mu môţe ublíţiť a spôsobiť ďalšie 

ťaţkosti (Kohútová, Madro, Rajznerová, 2017). 

a) Stabilizácia emócií – nakoľko je klient zaplavený emóciami, úlohou poradcu je 

stabilizovať jeho preţívanie a umoţniť mu návrat k racionálnemu premýšľaniu. Vhodná je 

normalizácia pocitov klienta. Poradca ubezpečuje klienta, ţe jeho preţívanie a emócie sú 

normálnou reakciu na nenormálnu situáciu, v ktorej sa nachádza. Normalizácia môţe 

pomôcť klientovi opätovne začať vnímať svoje kompetencie, zdroje a prebrať kontrolu 

nad svojimi emóciami. 

b) Ukotvenie „čo je okolo teba?“ – prínosné je ukotviť klienta v prostrední, v ktorom sa 

práve nachádza. Poradca sa ho dopytuje na to čo vidí, aké predmety sú okolo neho, 

z čoho sú vyrobené, akej sú farby. Poradca má tak predstavu o prostrední, v ktorom sa 

klient nachádza, vie čo môţe byť pre klienta nebezpečné a naopak, čo môţe byť zdrojom 

pomoci. Zároveň to klienta odpúta od emócií, ktorými je zaplavený. Vďaka ukotveniu sa 

klient začne koncentrovať a nazerať na svoju situáciu reálne a racionálne. 

c) Poďme spolu do bezpečia – poradca v krízovej intervencii preberá kontrolu nad 

konaním klienta. Jeho úlohou je sprostredkovať klientovi bezpečie. Nejde len o pocit 

bezpečia, ale o reálne fyzické bezpečie pre klienta. Poradca môţe byť direktívnejší 

a sám vyhodnocuje čo je pre klienta v danej situácií bezpečné. Smeruje klienta do 

bezpečného prostredia, kde bude čo najmenej ohrozujúcich podnetov. Poradca dáva 

klientovi jednoduché a jasné inštrukcie. Overuje si, či ich klient splnil a za kaţdý krok ho 

oceňuje. 

d) Odloţenie samovraţdy na zajtra – klient v suicidálnej kríze je zaplavený mnohými 

emóciami. Má tzv. „tunelové“ videnie a za jediné riešenie povaţuje samovraţdu. Úlohou 

poradcu je túto samovraţdu „odloţiť“ na neskôr. „Odloţením samovraţdy na zajtra“ 

dávame klientovi moţnosť premyslieť si svoju situáciu ešte raz. Táto technika umoţňuje 

klientovi dostať sa z akútnej suicidálnej krízy. Odplavením silných emócií klient začne na 

situáciu nazerať inak a samovraţdu uţ nemusí povaţovať za jediné riešenie jeho 

situácie. 

e) Práca s úlohami – pri prekonaní akútnej krízy môţe klientovi pomôcť aj splnenie 

domácej úlohy. Bude tak vykonávať činnosť, ktorá mu zamestná myseľ a tieţ mu pomôţe 

vydrţať „do zajtra“. Domáca úloha sa má týkať toho, čo má klient rád. Dôleţité je aby 

bolo moţné poslať poradcovi výsledok tejto úlohy (napr. v podobe fotky). 

f) Paceing and leading (zadať tempo a viesť) – prostredníctvom tejto metóda sa v prvom 

kroku (peacing) poradca priblíţi k tomu, ako komunikuje klient – tempo reči, výber slov, 

téma a pod. Cieľom je, aby bol chvíľu na jeho úrovni, odkiaľ má moţnosť klienta upokojiť 
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a začať viesť (leading) prostredníctvom navodenia pokojnejšej komunikácie, témy 

a orientácie na riešenie (Momcilovic, 2017). 

g) Basic PH – človek v kríze prestáva uvaţovať racionálne, prevláda v ňom emocionalita. 

Kaţdý človek má určité zvládacie stratégie, ktoré mu pomáhajú zvládnuť náročnú 

situáciu. Poradca môţe tieto zvládacie stratégia klienta identifikovať podľa spôsobu, 

akým komunikuje. Kaţdý človek má určitý komunikačný štýl (kanál) – presvedčenia 

(pravidlá, hodnoty, náboţenstvo), afektívny (vyjadrovanie emócií), sociálny (rozprávanie 

o vzťahoch a sociálnych rolách), imaginatívny (vyuţívanie metafor a opisov), kognitívny 

(konkrétne informácie – dátum, miesto, čas), fyzický (vyjadrovanie činností, aktivít) 

(Lahad, 2017). 

h) Odpoveď je áno – klient v kríze sa ocitol v patovej situácií a často na otázky odpovedá – 

„nie“, „to nejde“, „nedá sa“ a pod. Úlohou poradcu je ukázať klientovi, aké má moţnosti. 

Dať mu najavo, ţe môţe odpovedať aj „áno“. Klientovi kladieme otázky, na ktoré musí 

odpovedať „áno“, pretoţe sú pravdivé, napr. „Si chlapec?“, „Teraz si spolu píšeme?“ 

Klientovi sa otázky môţe zdať zbytočné a jasné, vytvorí to však priestor, aby podobne 

kladným spôsobom odpovedal aj v prípade, keď bude mať na výber. 

i) Hľadanie zdrojov – klientovi pomôţem krízu zvládnuť aj kladením otázok, zameraných 

na hľadanie zdrojov. Otázky je vhodné prispôsobiť a modelovať konkrétnej situácií, 

v ktorej sa klient nachádza. Môţe ísť o nasledovné otázky: „čo ti doteraz pomáhalo 

zvládať túto situáciu?“, „Na koho vo svojom okolí sa môţeš teraz obrátiť?“. 

 

3 Špecifiká krízovej intervencie pri suicidalite 

Špecifickým typom krízovej intervencie sú situácie, keď má klient myšlienky na smrť, 

premýšľa nad samovraţdou a je v suicidálnej kríze. Samovraţda môţe byť následkom alebo 

pocitovo zdanlivým riešením rôznych ťaţko zvládnuteľných situácií. Pri posudzovaní situácie 

je dôleţité subjektívne vnímanie klienta. To, čo sa jednému môţe zdať ako ťaţká, no 

zvládnuteľná situácia, môţe byť pre druhého bezvýchodiskové a nezvládnuteľné. 

Spoločné charakteristiky samovraţedných myšlienok podľa Schneidmana (in Vodáčková, 

2012): 

1) Neznesiteľná psychická bolesť – bolesť je to, pred čím človek, uvaţujúci o samovraţde, 

uteká 

2) Frustrovanie psychických potrieb – nedostatočné naplnenie potrieb bezpečia, úspechu, 

dôvery a priateľstva, ktoré sú pre ţivot potrebné 

3) Snaha oslobodiť sa – zbavenie sa problému, či uniknutie od neznesiteľného problému 

4) Snaha zbaviť sa vedomia – zastaviť bolesť a uvedomenie si tejto bolesti 

5) Bezmocnosť a sklesnutosť – pocit slabosti a bezmocnosti, spolu s bolesťou vedú človeka 

k presvedčeniu, ţe iná moţnosť neexistuje 

6) Zúženie možností – človek v suicidálnej kríze stráca schopnosť vnímať viaceré moţnosti 

svojho ţivota 

7) Ambivalencia 

8) Zdieľanie svojho zámeru – takmer 80% ľudí, ktorí premýšľajú nad samovraţdou, svoj 

zámer niekomu povedia alebo naznačia 

9) Úniky – únik zo vzťahov, zo zamestnania, aţ napokon únik zo ţivota 

10) Celoživotné modely zvládania – tendencia robiť krajné rozhodnutia, sklon k uzavretosti 
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3.1 Komunikácia so suicidálnym klientom cez chat  

(Kohútová, Madro, Rajznerová, 2017) 

Človek, premýšľajúci nad samovraţdou, obvykle nechce, aby za ním niekto prišiel. Zároveň 

však chce s niekým hovoriť, rozprávať sa. Práve túto moţnosť ponúka dištančné 

poradenstvo, vďaka čomu je moţné človeku v hlbokej kríze pomôcť. 

Klient v suicidálnej kríze sa prejavuje pomalým premýšľaním, vyjadrovaním a častými 

odmlkami. Je dôleţité dať klientovi čas a nechať ho vyjadriť svoje myšlienky. Počas chatu 

poradca klienta nevidí a preto sa snaţí citlivým spôsobom zistiť čo sa deje, či je klient stále 

na chate. Zároveň klienta ubezpečuje, ţe je stále tam pre neho, aj keď teraz mlčí, ţe čaká 

a dáva mu priestor na premýšľanie. Pri klientovi so samovraţednými myšlienkami je veľmi 

dôleţitý prvý kontakt a nadviazanie vzťahu. Je potrebné, aby klient získal dôveru voči 

poradcovi a bol ochotný s ním tráviť čas a zhovárať sa s ním. Poradca musí aktívne počúvať 

klienta a reflektovať jeho pocity. Pri klientovi v samovraţednej kríze je potrebné zvoliť vhodný 

jazyk, je potrebné písať jasným, jednoduchým jazykom, bez zloţitých, cudzích a odborných 

slov. V krízovej intervencii so suicidálnym klientom je cieľom poradcu nájsť tú časť človeka, 

s ktorou môţe komunikovať, pracovať a vďaka ktorej môţe preklenúť akútnu fázu ohrozenia 

samovraţdou. 

 

4 Špecifiká krízovej intervencie pri týraní, zanedbávaní a sexuálnom 

zneuţívaní 

Deti a mladí ľudia sú násilím vo forme týrania, zanedbávania a sexuálneho zneuţívania 

ohrození najmä preto, ţe sú dostupným objektom. Oproti agresorom sú slabí, psychicky 

a sociálne nezrelí, často sú na nich závislí a nevedia sa brániť (Špatenková, 2011). U obetí 

sexuálneho násilia sa prejavuje strach, úzkosť, pocit viny, nízka sebaúcta. Sexuálne 

zneuţitie zmení aj vzťah k sebe samému, k svojmu telu, ktoré si obeť prestane váţiť a začne 

ho vystavovať nebezpečenstvu (Mydlíková a kol., 2013). 

Pri krízovej intervencii u detí a mladých ľudí, ohrozených násilím, je hlavnou úlohou poradcu 

podporiť klienta v hľadaní podpory, bezpečia a ďalšej dostupnej pomoci. Je dôleţité myslieť 

na to, ţe agresorom je často osoba dieťaťu blízka (rodič, niekto z rodiny, blízka osoba). Preto 

neodsudzujeme konkrétnu osobu, nehovoríme, ţe agresor je taký alebo onaký. Odsúdime 

jeho negatívne, agresívne a pre dieťa nebezpečné a ohrozujúce správanie tohto človeka. 

 

4.1 Komunikácia s obeťou týrania a zanedbávania cez chat  

(Kohútová, Madro, Rajznerová, 2017) 

Na začiatku rozhovoru s obeťou násilia je veľmi dôleţitý prvý kontakt. Je dôleţité vytvoriť 

bezpečné prostredie a dať klientovi najavo, ţe môţe o svojom probléme otvorene hovoriť. 

Klienta netlačíme do toho, aby nám poskytol identifikačné údaje o sebe (meno, vek, a pod.), 

mohli by sme ho tým vyplašiť a stratiť jeho dôveru. Pri rozhovore je dôleţité oceniť klienta za 

to, ţe nabral odvahu a silu, zdôveril sa nám a hľadá pomoc. Klient sa na poradňu obracia 

s veľkým strachom a dôverou. Pre udrţanie kontaktu je dôleţité vyjadriť mu podporu 

a nespochybňovať a nebagatelizovať, to čo nám píše. Obeť násilia smerujeme k pochopenie, 

ţe nie je vinná za to, čo sa jej stalo. Klient sa na nás obracia s prosbou o pomoc, dištančné 

poradenstvo má však svoje limity, od klienta sme vzdialení. Preto spolu s ním hľadáme 

v jeho okolí dospelú osobu, ktorej dôveruje, na ktorú by sa mohol obrátiť a zdôveriť sa jej. 

Kým sa klient k tomuto kroku odhodlá, poskytujeme mu podporu a snaţíme sa mu 

zabezpečiť bezpečie. Spolu s ním hľadáme situácie, v ktorých sa cíti bezpečne a hľadáme 

moţnosti, ako by týchto situácií mohlo byť viac. 
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4.2 Komunikácia s obeťou sexuálneho zneuţívania cez chat  

(Kohútová, Madro, Rajznerová, 2017) 

V prvom kroku je veľmi dôleţité vytvoriť atmosféru prijatia, rešpektu, podpory a bezpečia. 

Dobrý prvý kontakt vytvoríme aj tým, ţe klientovi veríme, nespochybňujeme čo hovorí. 

Oceníme, ţe nabral odvahu zdôveriť sa. Vzhľadom na citlivosť témy sa často stáva, ţe klient 

sa nám nezdôverí pri prvom kontakte. Príde s iným, tzv. zástupným problémom, čím si 

overuje postoj poradcu a zisťuje či mu môţe dôverovať. Aţ keď je klient presvedčený, ţe je 

v bezpečnom prostredí, začne hovoriť svoj príbeh. Pre klienta je veľmi náročné hovoriť 

o tom, čo sa mu deje. Celú situáciu môţe opisovať metaforicky, v náznakoch. Poradca mu 

necháva čas, netlačí na neho a pouţíva klientove slová. Poradca vyjadruje klientovi podporu 

a poukáţe na to, ţe nie je vinný za túto situáciu a za to, čo sa mu deje. Klientovi v ţiadnom 

prípade nesľubujeme zachovania tajomstva. Práve naopak, otvorene s ním hovoríme o tom, 

prečo je pre neho dôleţité a uţitočné, aby sa o tom niekto kompetentný dozvedel. Klienta 

smerujeme k tomu, aby si vo svojom okolí našiel dospelú osobu, ktorej dôveruje a povedal 

jej o tom, čo sa mu deje. 
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Pomoc v online priestore počas suicidálnej krízy 

 

Marek Madro, Lenka Nemcová 

 

Abstrakt: Online priestor je prirodzenou súčasťou života súčasnej generácie mladých ľudí. 

V náročných životných situáciách pôsobením bariér, vývinového obdobia a iných faktorov 

však zriedka vyhľadajú vedenie odborníka a osamote zostávajú aj pri suicidálnych 

myšlienkach. Pomoc v krízových situáciách hľadajú prednostne v prostredí internetu. 

Príspevok pojednáva o štatistikách kontaktov na internetovej linke dôvery pre mladých ľudí 

IPčko.sk a zároveň opisuje skúsenosti v rámci projektu Online terénnej práce, ktorého 

úlohou je mapovanie sociálnych sietí a diskusných fór. Cieľom príspevku je tiež priblížiť 

aktuálne fenomény i riziká v online priestore pre mladých ľudí a prispieť tak k edukácii 

odborníkov, pracujúcich s mládežou v tejto problematike.  

 

Kľúčové slová: online priestor, sociálne siete, suicidálna kríza, mladí ľudia 

 

Úvod  

Mladí ľudia prechádzajú najmä v období adolescencie vývinovým obdobím, ktoré je 

charakteristické zmenami vo všetkých oblastiach osobnosti. Počas obdobia dospievania 

nachádza človek miesto a rolu v spoločnosti a formuje svoju identitu (Vágnerová, 2012). 

V niektorých prípadoch však dospieva v rozvrátenej rodine alebo v nevhodných 

podmienkach, ktoré mu neposkytujú dostatočnú podporu a pomoc, ktorú v náročnej situácii 

potrebuje. Obdobie dospievanie je rizikové aj pre rozvoj emocionálnych a psychických 

ťaţkostí, neriešením ktorých sa môţe adolescent dostať do suicidálnej krízy, keď vníma 

ukončenie vlastného ţivota ako jediný spôsob úniku a riešenia. Mladí ľudia s takýmito 

ťaţkými myšlienkami však často ostávajú sami, nakoľko sa obávajú vyhľadať pomoc 

odborníka (Madro, Kohútová, Dérer, 2018).  

Pre mladých ľudí je internet prirodzenou súčasťou sveta, do ktorého sa rodia, a preto 

v tomto prostredí aj trávia mnoţstvo svojho času. Je potom logické, ţe pomoc často hľadajú 

skôr v online priestore ako v rodine, v škole alebo u odborníka. Disinhibičný efekt online 

ľuďom dodáva pocit anonymity a neviditeľnosti, ktorý posilňuje odvahu rozhovoru a zdieľania 

hlbších a náročnejších tém (Suler, 2004). Stáva sa tak preto často aj prvým prostredím, kde 

mladý človek ţiada o pomoc, či uţ na sociálnej sieti, diskusnom fóre alebo inej internetovej 

doméne. Pomáhajúci obsah a pomoc však nie je tým jediným, s čím sa ľudia v online 

priestore stretávajú a môţu natrafiť aj na rizikový, aţ ţivot ohrozujúci obsah. 

 

1 Online priestor a disinhibičný efekt 

Zavedením internetu do našich ţivotov v nich dochádza k mnohým premenám, keď sa 

mnoţstvo aktivít, pôvodne realizovaných len v offline prostredí, presúva aj do virtuálneho 

sveta. To, aký dopad však má internet na ţivot konkrétneho jednotlivca, závisí od viacerých 

faktorov, ako získané skúsenosti s online prostredím, percipovaný pocit stresu na internete, 

rovnováha medzi aktivitami v online a offline priestore, alebo mnoţstvo a podstata potrieb, 

napĺňaných v online priestore (Suler, 2000). Podľa iných autorov čas, strávený v online 

priestore a jeho vplyv na ţivot človeka, závisí od stupňa neuspokojenia psychogénnych 

a vyšších potrieb (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). 

Okrem rôznych zmien prináša aj mnohé fenomény. Jedným z fenoménov je online 

disinhibícia alebo tzv. disinhibičný efekt, popísaný profesorom Sulerom (2004). Práve 
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pôsobením tohto efektu je pouţívateľ v online priestore otvorenejší, uvoľnenejší, smelší, 

ochotnejší komunikovať, častejšie stráca zábrany a v mnohých prípadoch koná tak, ako by 

v reálnom offline priestore nikdy nekonal. Z toho dôvodu pouţívatelia komunikujú v online 

priestore aj o témach, ktoré sú v spoločnosti tabu. Suler (ibid.) vo svojej práci opisuje šesť 

hlavných faktorov, ktoré na disinhibíciu pôsobia: anonymita, neviditeľnosť, asynchronicita, 

disociatívna predstavivosť, solipsistická introjekcia, neutralizácia statusu. 

 

2 Suicidálna kríza v ţivote mladého človeka 

Kríza môţe nastať v ţivote kaţdého človeka. Môţeme ju charakterizovať ako reakciu na 

situáciu, ktorá ohrozuje fyzické a duševné zdravie človeka, keď môţu ľudia pociťovať klinické 

symptómy a potrebujú pomoc (Silva, Siegmund, Bredemeier, 2015). Kríza býva spôsobená 

stresorom, ktorý človek nečaká, nemá nad ním kontrolu a nemá vzorec správania, ktorý by 

mu v danej chvíli pomohol krízovú situáciu zvládnuť (Vodáčková, 2012). Podľa Vymětala, (in 

Vodáčková 2012) môţu krízu vyvolať tri typy spúšťačov, a to strata objektu (smrť, rozchod, 

sklamanie), zmena (práce, rodinného alebo zdravotného stavu) alebo voľba medzi dvomi 

rovnakými kvalitami. U človeka v kríze dochádza v prvom rade k snahe k vyuţitiu doteraz 

zauţívaných a aplikovaných vzorcov copingových stratégií. Kríza však pokračuje, ak v danej 

situácii nie sú vzorce správania účinné, a tak môţe dochádzať k jej pokračovaniu                 

a  prehlbovaniu. Takýto človek si mnohokrát uvedomuje potrebu pomoci svojho okolia alebo 

odborníka. Ochota vyhľadať pomoc sa však rapídne zniţuje u ľudí, ktorí preţívajú suicidálnu 

krízu, majú suicidálne myšlienky, či premýšľajú nad samovraţdou (Bruffaerts, et. al., 2011).  

Samovraţda môţe byť následkom alebo pocitovo zdanlivým riešením rôznych ťaţko 

zvládnuteľných situácií. Pri posudzovaní situácie je dôleţité subjektívne vnímanie daného 

človeka. To, čo sa jednému môţe zdať ako ťaţká, no zvládnuteľná situácia, môţe byť pre 

druhého bezvýchodiskové a nezvládnuteľné. Podľa Schneidmana (in Vodáčková, 2012) však 

existujú spoločné charakteristiky samovraţedných myšlienok, ktorými sú neznesiteľná 

psychická bolesť, frustrovanie psychických potrieb (bezpečie, úspech, dôvera, priateľstvo, 

atď.), snaha oslobodiť sa od problému, snaha zbaviť sa vedomia a bolesti, bezmocnosť 

a sklesnutosť, zúţenie moţností, úniky (zo vzťahov, zamestnania, ţivota) a ambivalencia. 

Medzi spoločné znaky zaraďuje aj zdieľanie svojho zámeru, nakoľko aţ 80% ľudí so 

suicidálnymi myšlienkami o svojich zámeroch hovorí.  

Pred poskytnutím pomoci je potrebná identifikácia suicidálnej krízy. Dôleţité je rozoznať či 

človek, ktorý hovorí o samovraţde, volá po pozornosti, záujme, chce sa „len“ rozprávať 

o myšlienkach na vlastnú smrť, alebo je v situácií, ktorá ohrozuje jeho ţivot. Pomôcť nám 

v tom môţu nasledovné identifikačné znaky písomného prejavu človeka v kríze, ktoré 

vychádzajú so skúseností internetovej poradne IPčko.sk (Kohútová, Madro, Rajznerová, 

2017): emocionálne silné slová, vyjadrujúce náročnosť situácie (smrť, zomrieť, nevládzem), 

overenie váţnosti slov a situácie, forma prejavu klienta (nedokončené vety, emotikony, 

preklepy), rýchly a naliehavý prejav, zúţené vnímanie moţností a riešení (tzv. tunelové 

videnie). Paradoxným znakom krízovej situácie môţe byť absolútna absencia spomínaných 

identifikátorov, ktorá je najčastejšia u klientov, zmierených so smrťou, ktorí sa chcú rozlúčiť. 

 

2.1 Komunikácia so suicidálnym jednotlivcom v online priestore  

Človek so suicidálnymi ideáciami obvykle nechce, aby za ním niekto prišiel. Zároveň však 

túţi po rozhovore a komunikácii. Práve túto moţnosť ponúka online priestor, vďaka čomu je 

moţné človeku v hlbokej kríze pomôcť (Kohútová, Madro, Rajznerová, 2017). Takýto človek 

sa prejavuje pomalým premýšľaním, vyjadrovaním a častými odmlkami. Je dôleţité dať 

klientovi čas a nechať ho vyjadriť svoje myšlienky. Pri klientovi so samovraţednými 
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myšlienkami je veľmi dôleţitý prvý kontakt a nadviazanie vzťahu. Je potrebné, aby klient 

získal dôveru voči poradcovi a bol ochotný s ním tráviť čas a zhovárať sa s ním. Poradca 

musí aktívne počúvať klienta a reflektovať jeho pocity. Pri klientovi v suicidálnej kríze je 

potrebné zvoliť vhodný jazyk, je potrebné písať jasným, jednoduchým jazykom. V krízovej 

intervencii so suicidálnym klientom, je cieľom poradcu nájsť tú časť človeka, s ktorou môţe 

komunikovať, pracovať a vďaka ktorej môţe preklenúť akútnu fázu ohrozenia samovraţdou 

(ibid.). 

 

2.2 Pomoc počas suicidálnej krízy mladého človeka 

Aj v ţivote adolescentov dochádza k preţívaniu náročných ţivotných období alebo 

suicidálnej krízy. Na základe svojej voľby však zostávajú v mnohých prípadoch so svojimi 

myšlienkami sami, nakoľko je pre nich kontakt s odborníkom nepredstaviteľný. Častým 

dôvodom a bariérou, ktorá mladých ľudí drţí od vyhľadania pomoci, sú dostupnosť a cena 

poradenstva. Rolu zohráva aj moţnosť anonymity, respektíve návšteva psychológov bez 

súhlasu rodiča (Mojtabai et al., 2010). Na základe týchto bariér sa mladí ľudia usilujú vyriešiť 

svoje situácie vlastnými silami a so svojimi náročnými myšlienkami zostávajú osamote. Aţ 

39% mladých ľudí zostáva osamote pri myšlienkach na samovraţdu (Madro, 2016). 

Moţnosťou, ako prekonať bariéry a strach z vyhľadania odbornej pomoci, je práve internet. 

Online priestor predstavuje nástroj, pribliţujúci pomoc ľuďom, ktorí nie sú schopní o ňu 

poţiadať iným spôsob. Na internete nie je pomáhajúci obsah tým jediným, s čím sa mladí 

ľudia pri hľadaní pomoci stretávajú a veľakrát nachádzajú skôr nemoderovaný, rizikový alebo 

aţ ţivot ohrozujúci obsah (Madro, Kohútová, Dérer, 2018). S cieľom prispieť k zvýšeniu 

mnoţstva pomáhajúceho obsahu a bezpečnosti v online priestore, vznikol v roku 2015 

projekt Online terénnej práce pod záštitou IPčka. 

 

2.3 Internetová linka dôvery ako efektívna pomoc počas suicidálnej krízy 

IPčko.sk ako internetová linka dôvery vznikla v roku 2012 ako odpoveď na nedostatok 

moţností pomoci v online priestore. Všetci členovia tímu sú expertne niekoľkokrát vzdelávaní 

a pracujú pod odborným vedením a supervíziou. Počas prvého polroka tohto roku sme viedli 

s mladými ľuďmi 7832 chatových rozhovorov a 2189 e-mailov. Z toho 18% chatových 

rozhovorov bolo na tému sebapoškodzovania a suicidality mladého klienta. Za prvý polrok 

roka 2019 viedli poradcovia s mladými ľuďmi 913 chatových rozhovorov o myšlienkach na 

samovraţdu. Z toho v 301 rozhovoroch sa nachádzal mladý človek v akútnom ohrození 

ţivota a zdravia. Počas letných prázdnin sme viedli 110 rozhovorov s mladými klientmi 

v akútnom ohrození ţivota. Tieto čísla poukazujú na 21% nárast rozhovorov o suicidálnych 

ideáciách a správaní v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

S nárastom pouţívania mobilných zariadení a jednoduchým prístupom k internetu sa 

online priestor stal predmetom prvej voľby v prípade, keď chcú ľudia anonymne získať 

informácie a pomoc. To platí aj v prípade suicidálnej krízy u mladých ľudí. Odpoveďou na 

zaznamenaný nárast kontaktov o samovraţde bolo tak spustenie webového portálu na 

pomoc mladým ľuďom so suicidálnymi ideáciami. Cieľom portálu s názvom 

www.chcemsazabit.sk je, aby sa stal medzi mnohými rizikovými a na samovraţdu 

navádzajúcimi obsahmi prvým, ktorí ľudia na internete nájdu pri hľadaní informácií 

o suicidalite. Napriek tomu, ţe názov webového portálu môţe vyznievať kontroverzne, je 

odvodený z najčastejšie vyhľadávaného termínu v oblasti samovraţdy na internetovom 

vyhľadávači. Slovné spojenie „chcem sa zabiť“ Slováci zadávajú do vyhľadávača priemerne 

aţ 1600 krát mesačne. Portál preto ponúka moţnosť okamţitého spojenia sa s vyškoleným 

http://www.chcemsazabit.sk/
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odborníkom, iné moţnosti pomoci a kampane, zamerané na zníţenie počtu suicidality na 

Slovensku. 

 

3 Online terénna práca a najväčšie riziká online priestoru 

Prostredníctvom internetovej linky dôvery pre mladých IPčko.sk hovoria naši poradcovia 

s desiatkami aţ stovkami mladými ľuďmi denne, ktorí sa nachádzajú v náročnej ţivotnej 

situácií a rozhodli sa vyhľadať pomoc odborníka. V prípade, keď človek o takejto dostupnej 

a bezplatnej forme pomoci nevie, alebo pomoc odborníka odmieta, či sa jej obáva, hľadá 

podporu a pomoc v prostredí sociálnych sietí alebo diskusných fór. Online terénnu prácu 

definujeme ako odbornú psychologickú alebo sociálnu pomoc, poskytovanú v online 

priestore. Úlohou online terénneho pracovníka je vyhľadávanie rizikového a ohrozujúceho 

obsahu, poskytovanie korektných informácií a zároveň tvorba i zdieľanie pomáhajúceho 

obsahu (Madro, Kohútová, Dérer, 2018). 

Za posledné roky sa pouţitie internetu v ţivotoch mladých ľudí výrazne zmenilo. S vyššou 

prevalenciou smartfónov a tabletov, dostupnosťou Wi-Fi a 4G technológií sa viac a viac ľudí 

pripája do online priestoru z rozdielnych dôvodov, ktoré súvisia aj s vekom pouţívateľov. 

Okolo veku 8-11 rokov je hlavným cieľom zábava a smiech. Okolo 11-14 rokov sa správanie 

mení a začína sa zameriavať na skúmanie a uchopenie novonadobudnutej slobody. V 14-17 

roku vyuţívajú internet predovšetkým na to, aby ostali v kontakte so svojimi svetmi 

a objavovaním moţností. V tomto veku nie je zriedkavé, ţe práve komunikácia je 

dominantnou aktivitou a väčšina mladých ľudí pouţíva viaceré sociálne siete a platformy na 

odosielanie správ (Mason, 2017). Sociálne siete ponúkajú moţnosť pre introvertov alebo 

sociálne izolovaných ľudí jednoduchšie nájsť priateľov, ktorí sú v období dospievania 

mimoriadne dôleţití (Collin et al., 2011). Aj mladí ľudia s ťaţkosťami a psychickými 

problémami, ktorí odmietajú rozhovor o svojich pocitoch s najbliţšími alebo odborníkom, tak 

vnímajú sociálne siete ako miesto moţnej podpory a pochopenia (Madro, Kohútová, Dérer, 

2018). 

 

3.1 Sociálne siete 

Internet poskytuje svojim pouţívateľom mnohé výhody. Jednou z nich je nepochybne 

rýchla, jednoduchá, ľahko dostupná a bezplatná forma komunikácie prostredníctvom 

sociálnych sietí. Medzi tie najznámejšie sa zaraďujú Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat, LinkedIn, WhatsApp, atď. Podľa výskumu Nielsena (2009) boli uţ pred desiatimi 

rokmi sociálne siete pre tínedţerov hlavným zdrojom informácií a rád.   

Sociálne siete umoţňujú mladým ľuďom vytvárať kontakty v podobe priateľstiev alebo 

členstva v online komunite, čím pouţívateľom pomáhajú preţívať prepojenie, prinášajúce 

pocit spolupatričnosti a napĺňajúce potrebu niekam patriť (Mason, 2017). Podľa Welbourne, 

Blanchard a Boughton (2009) mladí ľudia vyuţívajú online komunity na vyhľadávanie 

podpory a rovnako aj zbieranie informácií na riešenie rôznych náročných ţivotných situácií. 

Tieto komunity sú tvorené členmi s podobnými problémami, ktorí zdieľajú svoje situácie 

a moţné riešenia, ako s problémom bojovať. 

 

3.2 Svojpomocné komunity na sociálnych sieťach 

Človek ako spoločenská ľudská bytosť vytvára priateľstvá a vstupuje do rôznych komunít. 

Toto pravidlo samozrejme platí v reálnom offline svete a so vznikom internetu sa postupne 

prenáša aj do sveta virtuálneho. Komunity v offline i online svete sú tvorené ľuďmi 

s rovnakými záujmami, presvedčeniami, geografickou polohou, voľnočasovými aktivitami, 

alebo inými kritériami (Clark, 2007). Medzi online komunitami môţeme nájsť aj svojpomocné 
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skupiny, ktorých členovia môţu prechádzať náročnými situáciami (suicidálna kríza), a tak je 

ich cieľom vzájomná podpora a povzbudenie. 

Konverzácia v online komunite je jednou z mnohých foriem komunikácie v rámci 

sociálnych sietí. Nakoľko je u mladých ľudí celosvetovo video najvyhľadávanejším termínom 

(Kaspersky Safe Kids, 2018), vchádzajú do obľuby sociálne siete umoţňujúce komunikáciu 

formou videa. 

 

3.3 Twitch 

Twitch je súčasne populárna sociálna sieť a zároveň interaktívna streamovacia platforma, 

ktorú vlastní Amazon s primárnym zameraním na streamovanie videí z hrania hier – tzv. 

„gaming“. Ako prídavok ku gamingu ponúka Twitch priestor na zdieľanie hudby alebo iných 

kreatívnych a lifestylových tém (Cook, 2019). Za rok 2017 zaznamenala sociálna sieť Twitch 

355 biliónov pozretých minút a vyše 15 miliónov jedinečných návštevníkov denne (Perez, 

2018). Live streaming alebo vysielanie naţivo je navrhnuté tak, aby bolo médiom 

komunikácie a zábavy. Streamer sa môţe spojiť s pouţívateľom s účelom zdieľania obsahu 

a ponúka streamované obsahy tak dlho, ako chce (Wendt, 2017). 

Rizikovosť tejto sociálnej siete vnímame v nemoţnosti mapovania jej rozsiahleho obsahu, 

ktorý po skončení streamu vo väčšine prípadov nie je dostupný. A tak môţe zraniteľný 

pouţívateľ sledovať nevhodný alebo rizikový obsah bez kontroly a účinnej pomoci. Medzi 

tento obsah zaraďujú online terénni pracovníci na základe svojich nálezov aj zdieľanie 

sebapoškodzujúceho správania alebo komentárov, navádzajúcich na suicidálne správanie. 

Pracovníci IPčka prinášajú na sociálnu sieť Twitch vysielanie naţivo, keď umoţňujú mladým 

ľuďom klásť otázky streamujúcemu psychológovi. Naši psychológovia sa tak stretávajú 

s otázkami ohľadom suicidality, bezzmyselnosti ţivota, domáceho a sexuálneho násilia, 

fyzického týrania, zanedbávania a inými závaţnými témami. 

 

3.4 Suicidálna kríza v hashtagoch 

Zdieľanie fotografií a obrázková forma komunikácie je u mladých populárna aj 

prostredníctvom sociálnej siete Instagram (Suler, 2015). Instagram síce neumoţňuje 

pouţívateľom vytváranie online komunít, avšak poskytuje moţnosť jednoduchšieho 

vyhľadávania a zároveň spájania pouţívateľov prostredníctvom heštegov. Heštegy sú 

označené mrieţkou a symbolizujú kľúčové slovo, opisujúce obrázok (Landsverk, 2018). Tak 

môţu pouţívatelia jednoducho vyhľadávať ţiadaný obsah pomocou slov. Online terénni 

pracovníci sa v prostredí Instagramu stretávajú aj s obsahom, a teda aj heštegmi, 

označujúcimi sebapoškodzujúce alebo suicidálne správanie. K 28. augustu 2019 uvádzal 

Instagram 94 tisíc príspevkov s heštegom smrt, 733 príspevkov s heštegom 

sebepoškozování, 1368 príspevkov s heštegom ziletka, 2777 príspevkov na hešteg depresia. 

Pridávaním heštegov, označujúcich psychické problémy k pomáhajúcemu a pozitívnemu 

obsahu, dokáţeme zmeniť a postupne pretvárať celkový obsah, ku ktorému sa mladý človek 

vyhľadaním jedného heštegu dostane. 

 

3.5 Neviditeľné riziká internetu – Deep web 

Pre beţného pouţívateľa internetu tvorí viditeľná časť len 1% celého online priestoru, 

ktorý nazývame povrchový alebo viditeľný internet („surface web“). Zvyšných 99% tvorí 

online priestor neviditeľný a nedohľadateľný pomocou beţných internetových prehliadačov 

ako Chrome, Explorer, Yahoo, Opera, Safari alebo Mozilla.  Túto neviditeľnú časť internetu 

nazývame hlboký internet („deep web“). Jeho podmnoţinou je hlboký internet („dark web“). 

Prístup do  neviditeľnej časti internetu umoţňujú špeciálne a zároveň anonymné prehliadače 
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ako Tor, I2P alebo Freenet (Mwila, Phiri, 2018). Skrytý svet hlbokého internetu zahŕňa 

obrovské mnoţstvo dát, informácií, bohatých moţností takým spôsobom, ţe k výsledkom 

vyhľadávania sa človek dopracuje len priamou poţiadavkou. K týmto dátam zaraďujeme 

vnútorné stránky veľkých spoločností a organizácií, školské i univerzitné intranetové 

systémy, stránky chránené heslom, osobné profily pouţívateľa na sociálnych sieťach, 

v bankách a podobne.  

Za riziko v tomto smere vnímame nedostatok informácií ohľadom hlbokého a temného 

webu. V dôsledku anonymity je ďalším rizikom náročnosť vyšetrovania pre právne zloţky 

v oblasti zneuţívania alebo inej ilegálnej aktivity, preto sa stáva aj veľkým rizikom pre 

mladých ľudí. Sexuálni predátori vyuţívajú povrchový internet skôr na oslovenie detí a hlboký 

web skôr na stretnutie sexuálnych zneuţívateľov online a diskutovanie stratégie oslovenia 

detí (Koch, 2019). 

 

4 Bezpečnosť mladých ľudí v online priestore počas suicidálnej krízy 

Edukáciu rodičov ohľadom princípov a fungovania internetu vnímame ako mimoriadne 

dôleţitú. Rovnako tak vnímame ako dôleţité šírenie osvety o tom, ako s dieťaťom 

komunikovať o tejto a iných oblastiach internetu, udrţiavaní bezpečnosti v nich a zároveň 

o tom, ako reagovať v úlohe rodiča, ak dieťa pouţíva temný web. V takejto chvíli je potrebné 

získať čo najviac informácií o aktivite dieťaťa na internete a potrebách, ktoré sú ňou 

uspokojované. Rozhovor o rizikách internetu môţe však podporovať zvedavosť detí a viesť 

k ich vyskúšaniu. Práca rodiča s dieťaťom na vývine jeho kritického myslenia je aj v tejto 

oblasti mimoriadne dôleţitá v tom, aby dieťa dokázalo rozlíšiť rozumnejšie voľby od tých, 

ktoré ich môţu priviesť do nebezpečenstva (Internet Safe Education, 2019). Williard (2007) 

verí, ţe aby mladí ľudia boli v bezpečí pred rizikami internetu, potrebujú pri tom pomoc 

rodičov. Kým sú mladší, potrebujú aby im rodičia vyhradili bezpečné miesta v online 

priestore. Ako rastú, potrebujú pomoc rodičov v získaní schopností a zručností pre zotrvanie 

v bezpečí v online priestore. Rodičia vedia, ako vychovávať svoje deti v offline svete, avšak 

aj pomerne technicky zdatní rodičia môţu mať problém s výchovou dieťaťa v online svete. 

Rodičia nemusia poznať internetové riziká, ktoré ich deťom v online priestore hrozia. 

 

Záver 

Internet je prirodzenou súčasťou sveta mladých ľudí. Napriek rizikám, ktoré so sebou 

prináša, ponúka vďaka internetovým fenoménom veľké spektrum moţností pre prevenciu 

a intervenciu v oblasti suicidálnej krízy. Veľkú rolu v rámci podpory mladých ľudí a prevencie 

suicidálneho správania zohrávajú práve rodičia, u ktorých je rovnako ako u odborníkov 

pracujúcich s mládeţou potrebná edukácia o fenoménoch a rizikách online priestoru, a teda 

o prostredí, kde trávia mladí ľudia veľké percento svojho času. 
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Prevencia extrémizmu v podmienkach strednej školy 

 

Erik Papp 

 

Abstrakt: Témou príspevku je činnosť školského psychológa pri prevencii v oblasti 

rizikového správania adolescentov v podmienkach strednej školy s dôrazom na prejavy 

extrémizmu. Pod pojmom „extrémizmus“ chápeme najmä pravicový extrémizmus, xenofóbne 

a nenávistné prejavy. Autor ponúka na širšiu diskusiu svoj návrh preventívneho programu, 

vrátane úvahy nad výzvami, ktorým školský psychológ vo svojej práci čelí. Vytvorenie 

a aplikácia intervenčného programu je jednou zo základných činností školského psychológa. 

Za najväčšiu výhodu pritom považujeme jeho znalosť sociálnej klímy konkrétnej školy, 

vzťahov medzi žiakmi v triede, možnosť preventívne aj intervenčne pôsobiť v triede počas 

dlhého časového obdobia a tiež možnosť úzkej spolupráce s inými odborníkmi, pôsobiacimi 

v škole – špeciálnym pedagógom, triednym učiteľom, koordinátorom prevencie a pod. 

 

Kľúčové slová: extrémizmus, prevencia, školský psychológ  

 

Úvod 

Korekcia neţiaduceho správania je jednou z najčastejšie sa objavujúcich poţiadaviek 

v praxi školského psychológa, pôsobiaceho v strednej škole. Záškoláctvo, neprispôsobivé 

správanie počas vyučovania, fajčenie, konflikty medzi ţiakmi – to všetko sú druhy 

problémov, pri ktorých učiteľ očakáva oprávnenú pomoc od odborného zamestnanca školy. 

Všetky takéto prejavy rizikového správania sú samostatnými problémami, ktoré si vyţadujú 

pozornosť a citlivý prístup. Zároveň môţu negatívne vplývať na školskú úspešnosť ţiaka, 

jeho emocionálne preţívanie, na jeho vzťahy v triednom kolektíve a v prenesenom dôsledku 

aj na celkovú klímu školy.  

Otázka prevencie v škole je preto dôleţitou súčasťou náplne práce školského psychológa. 

Účinná, včasná a pravidelná prevencia vie mnohým z prejavov rizikového správania 

zabrániť, prípadne ich zmierniť. Hoci zatiaľ neexistuje taký preventívny program či 

preventívna aktivita, ktorá by mala stopercentný účinok na všetkých jej účastníkov, cieleným 

výberom preventívnych metód a metodík vieme neţiaduce prejavy správania zniţovať na 

akceptovateľnú úroveň. Na strane školy by mal byť samozrejmý jasný a pevný postoj celého 

školského personálu k neţelaným prejavom správania, a súbeţne podporovanie 

a oceňovanie kaţdého ţiaka ako jedinečnej osobnosti, akceptovanie a rozvíjanie individuality 

kaţdého z nich, a s tým spojený úprimný záujem o osobnosť kaţdého ţiaka.  

V príspevku sa venujeme jednému zo spôsobov preventívnej činnosti rizikového 

správania v triednom kolektíve. Prvotným problémom, ktorý sa v triede objavil, boli 

extrémistické prejavy ţiakov. Počas mojej beţnej práce som sa opakovane stretol s tým, ţe 

niektorí ţiaci v škole, kde som pôsobil, prejavovali sympatie k extrémistickým hnutiam či 

názorom. Podnetom na preventívnu činnosť v konkrétnej triede bola ţiadosť triedneho 

učiteľa, podľa ktorého sa takéto konanie opakovalo pravidelne a malo stupňujúci sa 

charakter. Beţné pedagogické a výchovné zásahy z jeho strany neboli účinné. Vnímavý 

triedny učiteľ za mnou prišiel s poţiadavkou na odstránenie týchto prejavov a v konečnom 

dôsledku na zmenu postoja ţiakov k tejto problematike. Zlomovým momentom bol hákový 

kríţ, ktorý po vstupe do triedy našiel nakreslený na tabuli. Konkrétny vinník nebol známy, 

a tak sme sa spolu s triednym učiteľom dohodli, ţe na triedu budem pôsobiť pomocou 

dlhodobého preventívneho programu. Keďţe som triedny kolektív poznal pomerne dôkladne, 
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preventívne aktivity aj ich celkovú filozofiu som zostavil na mieru tejto triede. Myslím si, ţe 

poznanie „svojej“ školy je práve tou výhodou, vďaka ktorej kaţdý školský psychológ vie 

nasmerovať svoju prácu tak, aby citlivo zasiahol osobnosť ţiaka práve tam, kde je to najviac 

potrebné. 

 

Extrémizmus a radikalizácia 

Pre potreby školskej praxe môţeme za východiskové definície radikalizácie a extrémizmu 

povaţovať tie, ktoré definuje Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 (s. 3) 

schválená Vládou SR. V nej je extrémizmus definovaný ako „konanie a prejavy vychádzajúce 

z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či uţ 

priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický 

systém a jeho základné atribúty. Druhou charakteristickou črtou extrémizmu a s ním 

spájaných aktivít je, ţe útočia na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a 

medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, alebo sa snaţia svojimi aktivitami 

uplatňovanie týchto práv sťaţiť, či znemoţniť.“ Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu 

sa podľa Koncepcie boja proti extrémizmu povaţuje snaha o obmedzenie, potláčanie, 

znemoţnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované 

ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou 

orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj pouţívanie fyzického 

násilia či hrozba pouţitia násilia namiereného voči názorovým či politickým oponentom alebo 

ich majetku.  

Našťastie, nebezpečenstvo takéhoto myslenia a konania zriedkakedy spočíva priamo 

v raste násilia v prostredí školy. Avšak súčasná škola si okrem iného kladie za cieľ výchovu k 

ľudským právam „usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoţivotného procesu 

podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a 

rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti“ (Pedagogicko-organizačné 

pokyny na školský rok 2018/2019, 2018, s. 11). Je tieţ dôleţité „vytvárať priaznivé 

multikultúrne prostredie v školách a prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu 

štúdia jednotlivých kultúr napomôcť deťom a ţiakom porozumieť iným kultúram.“ (tamtieţ, s. 

11). Toto sú výchovné funkcie školy, ktoré môţe prebiehajúci proces radikalizácie narušiť. 

 

Metodika preventívneho pôsobenia 

Ako uţ uvádzam vyššie, na podnet triedneho učiteľa som počas niekoľkých mesiacov 

zrealizoval vlastný preventívny program zameraný na pravicový extrémizmus. Triedu tvorilo 

26 ţiakov tretieho ročníka 4-ročného študijného odboru strednej školy. Všetci ţiaci boli 

chlapci vo veku 17 a 18 rokov. Za konkrétny problém som v tomto prípade pokladal prejavy 

extrémizmu a jeho schvaľovanie tak, ako sme si ho definovali vyššie. Primárne som sa 

orientoval na špecifický cieľ tieto prejavy správania zníţiť, resp. úplne potlačiť. Ako 

sekundárny cieľ som mal v pláne ovplyvniť postoje ţiakov v oblasti extrémizmu. Nakoľko 

som si vedomý obmedzení preventívnej práce v školskom prostredí a sily a stability postojov, 

nemal sme nereálne očakávania ich kompletnej a trvalej zmeny. 

Po mojom rozhodnutí o forme preventívnej práce s triedou som plánoval pouţiť niektorý 

z existujúcich programov prevencie extrémizmu, ktorý by som si prípadne modifikoval na 

konkrétne podmienky školy. Zistil som však, ţe v Pedagogicko-organizačných pokynoch ani 

na webovej stránke Ministerstva školstva sa opis či odkaz na takýto ucelený program 

nenachádza. Na základe dostupných metodických materiálov a mojich vlastných skúseností 

som si teda preventívny program zostavil sám. Pri jeho realizácii som samozrejme dodrţiaval 

všeobecné zásady pre prácu so skupinou. Po formálnej stránke som si program naplánoval 
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tak, ţe som jednotlivé stretnutia realizoval v priebehu 6 mesiacov, tzn. jedno stretnutie 

pribliţne raz za dva týţdne. Celkovo prebehlo desať stretnutí plus úvodné (jedenáste). 

Časový odstup jednotlivých stretnutí sa riadil tým, ako to dovoľovala, resp. obmedzovala 

beţná prevádzka strednej školy (školské prázdniny, prijímacie pohovory, maturitné skúšky a 

pod.). Na jedno stretnutie som mal vyčlenené po dve vyučovacie hodiny. 

 

Opis jednotlivých stretnutí 

Nulté stretnutie 

Cieľom nultého stretnutia bolo informovať ţiakov o pripravovanom programe a o jeho 

formálnej stránke. Spolu s triednym učiteľom sme ţiakom povedali o dôvode jeho realizácie 

a o jeho forme. Diskutovali sme s nimi o tom, prečo povaţujeme takýto spôsob práce za 

prínosný pre obe strany a prečo si myslíme, ţe to prospeje nielen celkovej atmosfére v škole 

a triede, ale aj im samotným. 

 

Prvé stretnutie 

Cieľom prvého stretnutia bolo stanoviť si pravidlá stretnutí a vzájomne sa predstaviť 

netradičnou formou. Na prvom stretnutí sme sa ďalej venovali bliţšiemu opisu toho, čo nás 

motivovalo k tejto forme preventívnej aktivity. Ţiakov som sa pýtal na ich názor na mieru 

rizikového správania v oblasti extrémizmu v ich triede, na ich osobné skúsenosti s takýmito 

prejavmi mimo triedy. 

 

Druhé stretnutie 

Cieľom druhého stretnutia bolo informovať ţiakov o prejavoch pravicového a ľavicového 

extrémizmu. Prvú hodinu druhého stretnutia som poňal ako prevaţne teoretickú. Do 

programu som zaradil prácu s informáciami o pravicovom aj ľavicovom extrémizme. 

Diskutoval som so ţiakmi o tom, čo vedia z histórie o nacizme, fašizme aj komunizme. 

Ukázalo sa, ţe hoci majú pomerne veľa útrţkovitých informácií o príčinách druhej svetovej 

vojny, totalitných systémoch alebo o vojnových zločinoch, robí im problém zasadiť tieto 

informácie do kontextu dejín a dať si ich do vzájomnej súvislosti. Takáto hodina je pre 

školského psychológa extrémne náročná na prípravu, nakoľko si musí mnohé veci z histórie 

doštudovať a pripraviť sa na pohotovú reakciu na podnety prichádzajúce od ţiakov. Ako 

ďalšiu aktivitu som si pripravil podklady so symbolmi hákového kríţa, keltského kríţa, 

červenej hviezdy s kosákom a kladivom, nápisom „14/88“, symbolom lebky („Totenkopf“) 

a nápisom „Blood & Honour“. 6 skupín ţiakov dostalo za úlohu jeden zo symbolov opísať, 

povedať, čo o ňom vedia a či je prípadne daný symbol zakázané pouţívať na verejnosti. Mali 

tieţ opísať, ako súvisí s pojmom extrémizmus. Ţiaci všetky symboly poznali, no opäť ako na 

predchádzajúcej hodine ich nevedeli pouţiť v spoločensko-historickom kontexte.  

 

Tretie stretnutie 

Cieľom tretieho stretnutia bolo podporiť empatiu ţiakov voči obetiam fašizmu v období II. 

svetovej vojny. Počas celej dvojhodinovky som so ţiakmi pracoval s analýzou audioukáţky 

rozhlasovej relácie RTVS Encyklopédia spravodlivých. Relácia „prináša autentické svedectvá 

Slovákov, ktorí zachránili Ţidov pred holokaustom“  (https://www.rtvs.sk/radio/program/1083). 

Pouţili som časť s názvom Otecko a mamička (odkaz uvádzam v zozname literatúry). Zvolil 

som ju preto, ţe sa odohráva v Nitre a Hruboňove, kde bývajú niektorí ţiaci z triedy 

a zároveň sa v nej spomína priezvisko, zhodné s priezviskom jedného zo ţiakov a snaţil 

som sa tým pôsobiť na emotívnou zloţkou postoja k téme. Reláciu sme so ţiakmi počúvali 

po častiach v trvaní cca 5 minút, pričom sme vţdy o vypočutom rozprávali. Hľadali sme 
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podobnosť so súčasnosťou, porovnávali sme podmienky, v ktorých ţiaci vyrastajú 

s podmienkami detí počas vojny.  

 

Štvrté stretnutie 

Obsah štvrtého stretnutia som si pripravil podľa jednej z lekcií preventívneho programu 

Vieme, ţe... autorov Mirona Zelinu a Mária Lenárta (2007). Pouţil som lekciu nazvanú 

Prípad transplantácie srdca (Problémy rasizmu a intolerancie). V prvom kroku sme so ţiakmi 

hrali hru na transplantáciu srdca. Ţiaci mali dostatok času si premyslieť poradie „príjemcov“ a 

následne urobiť svoje poradie. Diskutovali o dôvodoch svojho výberu s ostatnými, čiţe o 

svojich postojoch, predsudkoch, o miere ich tolerancie a pod. Následne som ich rozdelil do 

skupín, v ktorých sa mali dohodnúť na spoločnom poradí príjemcov. Záverečná úloha bola 

zameraná na empatizáciu, čiţe vţitie sa do myslenia a konania jednotlivých príjemcov. Hoci 

som predpokladal, ţe sa v triede prejavia sympatizanti extrémistických hnutí a názorov, 

nestretol som sa s rasistickými, prípadne antisemitskými prejavmi. Hodnotná bola aj 

následná diskusia o vlastných postojoch a predsudkoch ţiakov.  

 

Piate stretnutie 

Obsah piateho stretnutia som pripravil podľa Metodickej príručky ku knihe Romantické 

násilie (Návojský, 2018). Metodika nazvaná Rozpoznaj nenávisť pracuje s ukáţkami knihy 

opisujúcej ţivotný príbeh skinheada Christiana Piccioliniho (2017). Ţiaci ich dávali do 

súvislosti s nenávistnými prejavmi, prezentovanými na sociálnej sieti Facebook, ktoré sú 

v príručke uvedené. Okrem týchto ukáţok som si pripravil viacero vlastných, ktoré som 

skopíroval z verejne prístupných profilov či z diskusií pod článkami a fotografiami. 

V nadväznosti na to v druhej časti stretnutia ţiaci tvorili pojmové mapy o príčinách, 

dôsledkoch a riešeniach problémov, pomenovaných na základe ukáţok. Na záver sme 

diskutovali o tom, prečo niekto v sebe ţiví nenávisť, aké dôsledky majú nenávistné 

vyjadrenia v skutočnom a aké vo virtuálnom svete a čo konkrétne môţu spraviť ţiaci proti 

šíreniu takejto nenávisti. 

 

Šieste stretnutie 

Obsah šiesteho stretnutia som opäť spracoval podľa Metodickej príručky ku knihe 

Romantické násilie (Návojský, 2018) s cieľom diskutovať o prejavoch radikalizácie a ich 

vplyve na demokraciu. Pouţil som metodiku Extrémizmus na Slovensku, ktorej cieľom je 

rozpoznať prejavy radikalizácie, analyzovať rôzne formy extrémizmu, diskutovať 

o nezlučiteľnosti extrémizmu a demokracie a analyzovať dôsledky extrémistických návrhov 

na fungovanie spoločnosti. Druhých 45 minút stretnutia som zaloţil na metodike, nazvanej 

Vnútorné a vonkajšie faktory radikalizácie (Návojský, 2018). Cieľom bolo: 

 pomenovať faktory, ktoré vedú k radikalizácii jednotlivca a podpore extrémizmu, 

 reflektovať príčiny, ale aj dôsledky konkrétnych prípadov radikalizácie, zaloţené na 

skutočných udalostiach, 

 hodnotiť úlohu rodiny, školy, komunity a politikov na procese radikalizácie mladých 

ľudí.. 

Siedme stretnutie 

Siedme stretnutie som zaloţil na vlastnej skúsenosti s besedou, ktorú som pre iné triedy 

zorganizovali v roku 2017. V médiách v tom čase bola hlavnou témou utečenecká kríza, 

pričom som počas rozhovorov so ţiakmi zistil, ţe nepoznajú obsah pojmov utečenec, 

moslim, Arab, radikál a pod. V tom čase som preto pozval do školy 23- ročnú ţenu, ktorá 
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pochádza zo Sýrie, na Slovensku ţije od začiatku občianskej vojny v Sýrii (hovorí výborne po 

slovensky), je vysokoškolsky vzdelaná, kresťanka a národnosťou Arménka. Tá si pre ţiakov 

pripravila rozprávanie o svojom pôvode, o ţivote v Sýrii pred občianskou vojnou, o školách 

v Sýrii a pod. Mojím pôvodným zámerom bolo znovu ju pozvať na besedu, no toto sa mi 

nepodarilo zorganizovať. Na základe prezentácie, ktorú mala pripravenú na besedu z roku 

2017 a informácií od nej, som si preto pripravil vedomostný kvíz o utečeneckej kríze a 

o reáliách zo Sýrie. V druhej časti stretnutia dostali ţiaci vytlačené správy z médií, hovoriace 

o utečencoch. Ich úlohou bolo opísať, ako sa cítia ľudia, o ktorých sa v správach hovorí, 

prečo utekajú, akú majú rodinu, čo očakávajú od ţivota v Európe a pod. Myslím si, ţe aj na 

základe informácií, prezentovaných v prvej časti stretnutia, ţiaci neskĺzli pri opise migrantov 

do predsudkov a stereotypov, ale empaticky uvaţovali nad ich moţnými osobnými motívmi 

a skúsenosťami. 

 

Ôsme stretnutie 

Pri príprave ôsmeho stretnutia som vychádzal z metodického materiálu, vydaného 

neziskovou organizáciou Človek v ohrození (Martiníková a kol., 2017) k dokumentárnemu 

filmu Zoči voči strachu (v originále Facing Fear, réţia Jason Cohen, 2013). K obsahu filmu 

autori uvádzajú: „Matthewa Bogera vyhodili z domu ako trinásťročného kvôli jeho sexuálnej 

orientácii. Nasledujúce roky ţil bez domova v uliciach Hollywoodu, kde ho jedného dňa v 

postrannej uličke brutálne zbila skupina neonacistických skinhedov. Matthew útok preţil a 

šťastne sa zo ţivota na ulici dostal. O dvadsaťpäť rokov neskôr sa náhodou zoznámil s 

bývalým skinhedom Timom Zaalom. Obaja muţi si čoskoro uvedomili, ţe sa uţ stretli. Tim 

bol jedným z útočníkov, ktorí Matthewa zbili a odišli, povaţujúc ho za mŕtveho.“ 

(www.facingfearmovie.com). Po premietnutí filmu som so ţiakmi diskutoval o tom, aký dojem 

na nich film urobil a čo sú podľa nich jeho hlavné myšlienky. Rozprávali sme sa 

o predsudkoch voči homosexuálom, o ľudských právach všeobecne, o stereotypoch aj 

o agresivite voči iným ľuďom. 

 

Deviate stretnutie 

Cieľom deviateho stretnutia bolo diskutovať o rôznych spôsoboch riešenia konfliktov na 

základe lekcie Riešenie konfliktov - problémy riadenia emócií, citov a riešenia konfliktov 

z programu Vieme, ţe... (Zelina, Lénárt, 2007). Na začiatku som ţiakom predostrel niekoľko 

príkladov konfliktných situácií a diskutoval s nimi o moţnostiach ich riešenia. Hovorili sme o 

druhoch konfliktov všeobecne a o tom, aké konkrétne konflikty sa stali, resp. stávajú v 

beţnom ţivote ţiakov. Vedeli pracovať s príkladmi konfliktných situácií a ich riešeniami. Vo 

všeobecnej rovine preferovali jednoduché, autoritatívne aţ radikálne spôsoby riešenia 

konfliktov. Kompromis, zmierovanie a vyjednávanie ich neuspokojuje, nakoľko pri nich  

nedosiahnu jednoznačné „víťazstvo“. Ţiaci vedeli popísať svoje reakcie na konflikt a ich 

zdieľanie s ostatnými povaţujem za začiatok posunu od win-lose situácie smerom k win-win. 

 

Desiate stretnutie 

Záverečným stretnutím som formálne uzavrel a zrekapituloval celý preventívny program. 

Stretnutie bolo skrátené na jednu vyučovaciu hodinu. Nemal som dopredu stanovenú pevnú 

štruktúru stretnutia. So ţiakmi sme diskutovali o ich aktuálnom preţívaní. Zároveň som sa 

snaţil zhrnúť celý program a predošlé stretnutia. Pýtal som sa ţiakov na ich hodnotenie 

preberaných tém. Pripomenul som im obsah jednotlivých stretnutí a aj základné body, na 

ktoré boli stretnutia zamerané. Znovu som otvoril otázky rasovej a náboţenskej 



69 
 

neznášanlivosti a vnútornej motivácie k sympatiám k extrémizmu, s ktorými som celý 

program začínal. 

 

Zhrnutie prezentovaného preventívneho programu 

Účinnosť programu som neoveroval pomocou metód psychologickej diagnostiky, hoci sa 

núkala moţnosť odmerať napr. zmenu postoja či hodnôt (dotazník Dotazník na zisťovanie 

hodnotových orientácií, postojov k hodnotám a motivácie výkonu J. Vonkomera a iné). Do 

budúcna je moţné a asi aj ţiaduce overovať účinnosť kaţdého preventívneho, či 

intervenčného programu. V tomto konkrétnom prípade som ho bral ako prvú verziu, ktorá je 

základom pre neskoršie úpravy a zapracovanie pripomienok kolegov z praxe. Dôleţité pre 

mňa boli tieţ výpovede učiteľov, z nich najmä triedneho učiteľa. Podľa nich vymizli tie prejavy 

správania, na ktoré som sa v mojom preventívnom programe zameral. Z tohto pohľadu teda 

program svoj cieľ splnil. Z diskusií, ktoré prebiehali počas aplikácie programu, som tieţ 

pozoroval, ţe ţiaci menili svoje postoje v tom zmysle, ţe boli tolerantnejší, empatickejší 

a prístupnejší novým názorom a myšlienkam, ale aj k iným kultúram a hodnotám. 

Výsledky aplikácie jednotlivých techník mi tieţ potvrdili, ţe pre ţiakov je jednoduché 

odsudzovať niekoho bezmenného, neznámeho, niekoho, kto je členom veľkej skupiny. Pri 

konkrétnom človeku s menom a tvárou však uţ takého paušálneho prístupu schopní nie sú 

a dokáţu prejaviť empatiu a súcit. Tejto otázke sa venujú napríklad Morgado a Vale Dias 

(2013) ktorí hovoria, ţe aj keď môţeme označiť rôzne druhy antisociálnych činov, 

identifikácia a pôvod antisociálneho správania zvlášť v adolescencii, sú stále definované 

veľmi nejednoznačne. Značnú variabilitu vykazujú nielen vonkajšie prejavy správania, ale aj 

samotný koncept antisociálneho (rizikového) správania v závislosti od toho, akú klasifikáciu 

zvolíme a aké maladjustívne správanie do nej zahrnieme. Konkrétny prejav správania môţe 

byť označený za rizikové, resp. antisociálne správanie v jednej kultúre, zatiaľ čo v inej môţe 

byť akceptované. Navyše, niektoré prejavy antisociálneho správania môţu byť normálne 

v určitých sociálnych skupinách, či sociálnych vrstvách dokonca aj v spoločnosti, ktorá ich 

všeobecne neakceptuje. Do poslednej kategórie podľa mňa spadá napr. aj hákový kríţ, ktorý 

učiteľ našiel nakreslený v triede. Morgado a Vale Dias (2013) k tomu ešte dodávajú, ţe 

správanie jednotlivca môţe byť motivované mnoţstvom faktorov, pričom mnohé z nich 

nemusia nutne zahŕňať patológiu či úmysel ublíţiť. Na základe mojej preventívnej práce 

s triedou a osobných skúseností so ţiakmi, si v súlade s uvedenými autormi myslím, ţe 

úmyslom ţiakov nebola propagácia fašizmu, rasizmu, či nenávisti voči konkrétnym jedincom. 

Svoju rolu okrem iného zohrala aj adolescencia ako rizikové obdobie, v ktorom ešte 

z puberty môţe pretrvávať vymedzovanie sa voči dospelým autoritám, vzdor a hľadanie 

odpovedí na otázky „Kto som, odkiaľ pochádzam a kam smerujem?“ v zmysle Eriksonovho 

moratória. 

Neustále sa opakujúcim faktorom, ktorý s účinnosťou preventívneho programu priamo 

súvisí, je jeho samotný realizátor. Školský psychológ v školách na Slovensku je väčšinou 

osamelým beţcom. Nie všetky školy školského psychológa zamestnávajú. Mnohé ho 

zamestnávajú na čiastočný úväzok. Je výnimočným javom, ak je v jednej škole psychológov 

viac. Typicky sa preto školský psychológ nemá s kým poradiť o svojej kaţdodennej činnosti, 

nemá s kým prekonzultovať kroky, ktoré plánuje v činnosti s klientom. Nemôţe pracovať 

v tíme s odborníkom s rovnakým vzdelaním a rovnakými skúsenosťami. Pri samotnej 

realizácii preventívneho programu môţe školský psychológ ovplyvniť jeho účinnosť napríklad 

aj svojou neodbornosťou, či chybou. Vedenie skupiny je náročný proces, počas ktorého je 

potrebné vnímať dynamiku skupiny, usmerňovať ju ţelaným smerom a zabezpečiť, aby 

skupina dokázala splniť stanovené ciele (napríklad pochopiť preţívanie obete rasového 
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útoku a pod.). Tomuto procesu sa treba učiť, pričom najlepšou cestou je vlastná skúsenosť či 

uţ ako účastník tréningovej, výcvikovej, či terapeutickej skupiny alebo skúsenosťou so 

samotným vedením skupiny. 

V tomto konkrétnom popisovanom príklade preventívnej činnosti s triedou pokladám za 

ideálne, aby bola rozdelená na dve časti po 13 ţiakov, pričom v kaţdej skupine by boli 

prítomní dvaja psychológovia. Ponúka sa tieţ moţnosť multidisciplinárneho tímu a spojenia 

školského psychológa so psychológom z CPPPaP, s preventistom z CPPPaP alebo 

z polície, so sociálnym pedagógom a pod. 

 

Záver 

Jednou z výziev, ktorým moderná škola v súčasnosti čelí, je rastúca podpora prejavov 

extrémizmu a xenofóbie zo strany ţiakov (ale často aj učiteľov!) a s tým spojená potreba 

preventívneho pôsobenia aj v tejto oblasti. To odráţa celkové postoje našej spoločnosti. Ako 

uvádzajú Milo a kol. (2007), oproti začiatku deväťdesiatych rokov, charakterizovaných 

radikálnosťou a otvorenosťou skinhedských prejavov prezentujúcich svoju rasistickú 

a xenofóbnu rétoriku, dnes nie je jednoduché na prvý pohľad spoznať extrémisticky 

zmýšľajúceho ţiaka. Zmena prístupu polície, trestné stíhania niektorých členov hudobných 

skupín, politikov, ale aj beţných ľudí za ich extrémistické prejavy na internete spôsobili, ţe uţ 

nie je také obvyklé nosiť napr. extrémistickú symboliku na oblečení či vyjadrovať 

extrémistické názory verejne. To, ţe extrémistov beţne vizuálne nespoznávame, však 

neznamená, ţe medzi nami nie sú. Podľa môjho názoru sa musí prevencia extrémizmu 

zaradiť medzi základné preventívne aktivity uţ v základných školách. Budem rád, ak 

ponúknutý preventívny program bude inšpiráciou pre ďalších kolegov z poradní aj škôl 

a pomôţe im, ak sa rozhodnú pustiť do tejto (niekedy) ťaţkej témy. 
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Kognitívna stimulácia u detí – prínos psychológa 

 

Iveta Schusterová 

 

Abstrakt: V príspevku reagujeme na poznatok, že nervová sústava človeka je vnímavejšia 

voči vplyvom prostredia v období rýchleho rastu - detstva. Podľa Sternberga (2002) až 90% 

neuronálneho rastu končí v období okolo 6 rokov. Včasná kognitívna stimulácia a jej správne 

zvolená forma nielen stimuluje rozvoj mozgu, ale umožňuje aj naprávať porušené funkcie s 

väčším efektom, ako v dospelom veku. Úlohou psychológa v multiodborovom tíme je nielen 

dôsledná diagnostika, ale aj zabezpečiť ušitie stimulačného programu "na mieru" a podľa 

potrieb konkrétneho dieťaťa. Načrtnuté možnosti uplatnenia psychológa pri kognitívnej 

stimulácii detí  sú predpokladom jeho vyššej účinnosti i lepšej zaangažovanosti dieťaťa. 

 

Kľúčové slová: kognitívna stimulácia, kognitívny tréning, neuroplasticita 

 

1 Uplatnenie kognitívneho tréningu 

O rozhodujúcom význame prvých rokov ţivota ľudského jednotlivca pre jeho ďalší zdravý 

vývin  nepochybuje ţiadna psychologická škola  ani vývinová paradigma. Potvrdzujú to aj  

veľké výskumné štúdie, ktoré  sa líšia len v odhadoch  dĺţky ich trvania. Zhodujú sa však 

v názore, ţe ţiadny z veľkého mnoţstva rizikových faktorov sám o sebe, ale  ani  kumulácia 

viacerých faktorov, nie sú spoľahlivými prediktormi  nezrelosti, poškodenia mozgu či poruchy 

pohybu a postúry (Albright, 1996). No napriek tomu podľa Sternberga (2002) je šiesty rok 

kľúčový, lebo sa v ňom finalizuje 90% neuronálneho rastu. Vývin mozgu je v prenatálnom 

období  povaţovaný za rozhodujúci pre predchádzanie léziám a malformáciám mozgu, 

pretoţe v tomto období, ako aj v období tesne po pôrode, je ovplyvniteľný a zraniteľný 

rôznorodými inzultmi, ktoré negatívne ovplyvňujú zodpovedajúce funkcie mozgu ( Kozelková, 

2013; Rose et al., 2002). Kognitívna stimulácia sa ukazuje ako vhodná metodika na 

zmiernenie dopadu prenatálnych rizík (intrauterinná lézia, bakteriálne a zápalové ochorenia 

matky), ako aj postnatálnych rizík napr. nedonosenosť, nízka pôrodná hmotnosť, neonatálna 

hyperbilirubinémia ( pozri bliţšie Kozelková, 2013).  

Pozitívny ohlas odbornej i laickej verejnosti si kognitívna stimulácia získala aj tým, ţe je to 

nefarmakologická intervencia, t.j. bez vedľajších škodlivých účinkov. Častejšie však môţe 

dopĺňať farmakoterapiu a umocniť tým jej efekt. 

 

1.1 Mechanizmus účinnosti kognitívnej stimulácie  

Pre osvetlenie fungovania kognitívneho tréningu, je dobré spomenúť amerického 

neurovedca Bach-y Rita (1967), ktorý  sa venoval neuroplasticite. Po mozgovej príhode 

svojho otca, ktorý v šesťdesiatke ostal ochrnutý a nevedel rozprávať, sa vzoprel 

doporučeniam lekárov, ktorí mu radili, aby ho umiestnil niekde, kde môţe v stave akom sa 

nachádzal, doţiť. Dal ho na starosť bratovi, ktorý o rehabilitácii nemal ţiadne poznatky, no 

v starostlivosti sa riadil sedliackym rozumom  - postupoval krok za krokom, ako u dojčaťa. 

Vyuţil záhradu na jeho rozhýbanie a po roku a pol sa otec vrátil k vyučovaniu za katedrou, 

oţenil sa a liezol po horách. Keď po desiatich rokoch zomrel, pri pitve sa zistilo, ţe po prvej 

mozgovej príhode mal v mozgu léziu veľkosti pinpongovej loptičky, teda všetky funkcie, 

viazané k tomuto miestu, prebrali iné časti mozgu. Napriek tomu, ţe  spojenie medzi 

mozgom a miechou bolo len na 5% funkčné,  prekvapivo hýbal všetkými končatinami. Táto 

ukáţka jasne dokladuje, ţe potenciál učenia je  podľa neurovedy takmer neobmedzený.  
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V súvislosti s kognitívnou stimuláciou, alebo ešte presnejšie s kognitívnym tréningom,  

moţno  hovoriť o mozgu ako svale, o ktorom platí, ţe čím viac ho pouţívame, tým lepšie 

funguje (neuroplasticita). V dôsledku toho trvalé, cielené zapojenie sa do kognitívne 

stimulujúcich aktivít ovplyvňuje nervovú štruktúru a vzhľadom na  primeranú prax sa 

jednotlivci zlepšujú v podstate pri kaţdej vykonanej úlohe  (Willis, 2006). Tento pozitívny 

trend ich motivuje k ďalším cvičeniam, ktorých opakovanie, i keď je zamerané len na jednu 

konkrétnu oblasť napr. pozornosť, má za následok zlepšenie  nielen v tejto oblasti, ale aj 

v ďalších pridruţených oblastiach. Podľa Lohaugena et al. (2014) tréning pracovnej pamäte 

podnecuje neurobiologické zmeny, ako je zvýšená aktivita v prefrontálnej mozgovej kôre 

a v parietálnom laloku. Tieto oblasti sú spojené s inhibičnou kontrolou a schopnosťou 

usudzovania, t.j. vplývajú aj na iné kognitívne funkcie.  

Časom sa neuroplasticita stala v neurovedách a ich klinických aplikáciách zásadnou 

východiskovou paradigmou. Podľa Rakúsa (1998) je neuroplasticita spojená s novým, hlbším 

a presnejším pohľadom na štruktúru a fungovanie nervového systému, najmä mozgu. 

Mozog, a to nielen dieťaťa, ale aj u dospelého zrelého človeka, teda nie je raz a navţdy 

ustálená statická štruktúra. Procesy, spojené s neuroplasticitou,  prebiehajúce v nervovom 

systéme, ho  ustavične formujú a menia. Prekračuje teda rámec genetického programovania  

mozgových štruktúr a adaptívne odpovedá na vonkajšie faktory prostredia. Znamená to, ţe 

všetko, čo sa deje počas prenatálneho obdobia vývinu mozgu, aj keď neporovnateľne 

expanznejšie, pokračuje naďalej veľmi podobným, hoci pomalším tempom – neurogenéza, 

synaptogenéza či apoptóza, ktoré sú  však v tomto prípade viac závislé od intenzity 

interakcie s vonkajším prostredím (Ridley, 2003). 

Neuroplasticita je súhrn všetkých funkčných a štruktúrnych zmien stavebných jednotiek 

nervového systému ako aj ich zoskupení, ku ktorým dochádza v dôsledku rôznych aktivít 

nervového systému a ktoré sprostredkúvajú efektívnejšie a/alebo adaptívnejšie       

zabezpečenie týchto aktivít (Rakús, 2009, porovnaj Morris, 2006; Doidge, 2007).  Plasticita 

predstavuje základnú podmienku učenia a pamäti, teda procesov formujúcich neuronálne 

siete prostredníctvom produkcie, migrácie, diferenciácie nervových buniek, vetvenia axónov 

a dendritov, zmnoţovaním synaptických spojov či elimináciou synáps. Nervová sústava je 

najsenzitívnejšia voči vplyvom prostredia v období rýchleho rastu. Teda v detskom veku        

(Kozelková, 2013). To znamená, ţe to čo platí o mozgu dospelého človeka, platí v oveľa 

väčšej miere pre mozog dieťaťa.   

Mozog dieťaťa sa teda  vyznačuje výnimočnou neuroplasticitou, t.j. jednu zabehnutú cestu 

mozgových neurónov môţeme nahradiť inou. Táto schopnosť vekom samozrejme klesá. No 

mozog dieťaťa je schopný týmto spôsobom kompenzovať i veľké zásahy do mozgu. 

Systematická intervencia prostredníctvom kognitívneho tréningu je navrhnutá tak, aby 

kompenzovala alebo zmiernila dopad kognitívnych a behaviorálnych nedostatkov/ dispozícií  

s cieľom zlepšiť kvalitu ţivota dieťaťa. Najprirodzenejšou cestou k efektivite  kognitívnej 

stimulácie je zabezpečiť, aby úlohy a úkony,  predkladané v stimulačnom programe, boli 

zahrnuté nielen do beţného fungovania detí,  ale aj do systému školskej dochádzky. 

Kognitívna stimulácia u detí  býva orientovaná na poznávacie funkcie: pamäť –  sémantickú, 

verbálnu, priestorovú,  pracovnú, motorickú; exekutívne funkcie,  vnímanie, pozornosť, ale aj  

slovný prejav či riešenie problémov v správaní. Pridanou hodnotou sú benefity v mentálnej 

flexibilite, naučení sa stratégiám sebakontroly, či rozvíjaní zručnosti pri učení. 
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2 Formy kognitívnej stimulácie podľa typu  zamerania 

Vzhľadom na špecifickosť nárokov jednotlivých detí/pacientov vo vzťahu ku kognitívnej 

stimulácii, môţeme na základe východiskového stavu kognitívnych i motorických funkcií, ako 

aj jednoznačného zacielenia,  hovoriť o troch typoch kognitívnej stimulácie: 

1. kognitívny tréning –  ide v ňom o posilnenie a obnovenie  uţ existujúcich schopností, 

zručností, s cieľom vytvorenia kognitívnej rezervy - poistky, ktorá zlepší kvalitu ţivota 

jednotlivca  a sekundárne mu dopomôţe k lepšej socializácii cez adekvátnejšie sociálne 

aktivity 

2. kognitívna rehabilitácia – predstavuje kompenzačný prístup, upravujúci 

narušené/poškodené funkcie,  prostredníctvom vyuţitia kompenzačných techník, 

motivácie i podpory (porovnaj Kozelková, 2013) 

3. neurorehabilitácia – je komplexná liečba následkov  pri ťaţkom poškodení mozgu, 

vyţadujúca si medziodborovú spoluprácu, pretoţe súčasťou symptomatológie  

zmiešaného obrazu klinických deficitov sú  nielen motorické  a fyziologické poruchy, ale 

aj psychické, ako je narušená emocionálna stabilita, hnev, depresia i výrazné zmeny 

v správaní,  ako verbálna či fyzická agresia, nízke sebahodnotenie. V praxi ide 

o špeciálne vystavaný kognitívny tréning pre deficit tej - ktorej mentálnej i motorickej 

funkcii. 

 

3 Aplikovanie kognitívnej stimulácie 

Najjednoduchšiu a zároveň prvú kognitívnu stimuláciu poskytuje dieťaťu rodič 

v podnetných  domácich podmienkach, ktoré motivujú a intencionálne orientujú dieťa  najprv 

ku kladeniu otázok, hľadaní odpovedí, bezprostrednému pozorovaniu a neskôr 

prichádza opisovanie obrázkov, či situácií. Táto stimulácia je realizovaná prostredníctvom 

hry. Hry s hračkami, hranie pexesa, učenie básničiek, hádanky /hlavolamy, kimove hry/, 

tréning kaţdodenných zručností, sú prvými kognitívno-stimulačnými aktivitami. 

Neskôr sa na kognitívnej stimulácii môţe podieľať samotné dieťa – či uţ doma, 

v školskom či voľnočasovom zariadení prostredníctvom sebavzdelávania – cez 

mnemotechniku, selektívnu asociáciu, diskrimináciu a generalizáciu, komparáciu, počítačové 

intervenčné programy - tréningy.  

Dôleţitú  úlohu  zohráva aj učiteľ, vychovávateľ, ktorí  prostredníctvom  edukačných 

mentálnych úloh z vybratého predmetu tieţ majú moţnosť zvyšovať kognitívnu funkčnosť 

a flexibilitu, ktorá sa väčšinou prejaví v školskej/akademickej úspešnosti. 

Vzhľadom na to, ţe rehabilitácia kognitívnych funkcií je komplexná záleţitosť, malo by sa 

na nej podieľať viacero odborníkov - špecialistov. V rámci špeciálnych neurologických, 

fyzioterapeutických centier i na klinikách, aplikuje kognitívny tréning logopéd, psychológ, 

fyzioterapeut, ktorí sú súčasťou tímov, zloţených ešte z ďalších odborníkov - lekárov, 

neurológov, terapeutov. Po dôkladnej diagnostike neurológom, rehabilitačným lekárom, 

fyzioterapeutom, psychológom rehabilitujú dieťa cez dva moţné prístupy: regeneračnou 

kognitívnou rehabilitáciou a kompenzačnou kognitívnou rehabilitáciou.  

Kognitívny tréning sa v súčasnosti realizuje prostredníctvom moderných počítačových 

technológií, pričom vyuţíva princíp adaptívneho postupu, keď sa obtiaţnosť trénovaných 

úloh automaticky zvyšuje tak, aby bol jednotlivec neustále vystavený riešeniu problémov, 

ktoré sú na hranici jeho kompetenčných moţností. Ukazuje sa, ţe takto nastavený program 

je nevyhnutný pre udrţanie neuronálnych zmien. Zrejme najrozšírenejší u nás je školiaci 

softvér pracovnej pamäte Cogmet (Cognitive Memory Working Training), pozostávajúci z 25 

online cvičení, pričom kaţdé trvá 30- 45 minút. Odporúča sa absolvovať 5 cvičení týţdenne. 
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Rozhrania na cvičiace úlohy vyzerajú ako základné videohry. Takáto aplikácia kognitívneho 

tréningu je spojením počítačovej vedy, učenia a zábavy.  

 

3.1 Prínos psychológa v multiodborovom tíme  

Psychológ v multiodborovom tíme má svoje miesto pred, počas tréningu a často aj po 

kognitívnom tréningu.  Pred tréningom identifikuje rozsah kortikálneho poškodenia,  pričom 

vyuţíva informácie z relevantnej neuropsychologickej diagnostiky i výsledkov moderných 

zobrazovacích prístrojov. V rámci svojho vzdelania disponuje poznatkami o kognitívnych 

funkciách  a vie ich aktuálne vyuţiť  pre vytvorenie kognitívneho neuropsychologického  

programu v spolupráci s pediatrom, neurológom, ortopédom, fyzioterapeutom, logopédom, 

ergoterapeutom. 

Osobité miesto psychológa vidíme aj v zohľadňovaní individuálnych schopností 

dieťaťa/pacienta. Máme na mysli vekové osobitosti, interpohlavné rozdiely, utvárajúcu sa 

osobnosť, ale aj kultúrne či socioekonomické faktory,  predikujúce sociálnu oporu  a podporu 

od okolia. Individuálne kompetencie by mal posúdiť vo vzťahu k základnému výkonu i  

limitom výkonu,  čo garantuje  individualizovaný prístup, lebo symptómy kognitívneho deficitu 

nie sú u všetkých detí a diagnóz  rovnaké. 

Súčasťou jeho poslania je aj veku primerané edukovanie dieťaťa, prípadne jeho rodičov, 

ktorým by mal priblíţiť a vysvetliť princíp fungovania synaptickej plasticity. Je to predstupeň 

motivácie, ktorú realizuje prostredníctvom verbálnej i emocionálnej podpory ( porovnaj GE et 

al., 2018) zdôrazňovaním relatívnej nezávislosti synaptickej plasticity od veku s výhľadom na 

konečný cieľ, ktorým je zlepšenie kvality ţivota dieťaťa, niţšia miera obáv a úzkosti pri 

zvládaní školských poţiadaviek i vyššia miera sebastačnosti v kaţdodennom ţivote dieťaťa. 

Špecifickú úlohu v tíme odborníkov plní psychológ aj tým, ţe sa zameriava  nielen na 

somatické, ale aj psychosociálne dôsledky kognitívnych deficitov pri konkrétnych  

neurovývinových diagnózach  (napr. pri DMO -  bývajú prítomné poruchy vyšších zrakových 

funkcií, čo sa navonok prejaví neistým úchopom, či  nedostatočná percepcia spôsobená 

strabizmom, alebo trvalou amblyopiou).  

Pri  úrazoch hlavy s postihnutím reči spolu s logopédom flexibilne utvára podmienky 

a rozvíja intencionálne schopnosť komunikácie cez zlepšenie kognitívno-lingvistických 

zručností a techník. 

Udrţiava úroveň motivácie výkonu  prostredníctvom percipovania dieťaťa/pacienta 

celostne bio–psycho -sociálno-noeticky. Celostný, neredukovaný pohľad mu umoţňuje 

stavať na pozitívach – silných stránkach dieťaťa. 

Učí dieťa ţiť a vzdorovať  aktuálnemu postihnutiu – „prijať ho“ bez rezignácie, ako výzvu 

k osobnému rastu cez psychologickú intervenciu (logoterapiu/pastoračnú terapiu/ kognitívne-

behaviorálnu terapiu). 

Zosumarizujúc vyššie povedané psychológ pomáha kognitívny tréning „ušiť na mieru“ 

podľa postihnutia a schopností  a kognitívnej rezervy dieťaťa vzhľadom na budúcu  prognózu 

jeho ochorenia. 

Pri motivovaní a napĺňaní svojej úlohy v tíme vyuţíva princípy kognitívne - behaviorálnej 

terapie, ale vyuţíva aj fototerapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, hipoterapiu, muzikoterapiu. 

Pri  únave, strate pozornosti, či nevôli dieťaťa ponúka metódy zo psychoracionalizácie – 

vizualizácia, organizácia/reţimové opatrenia, metóda loci, mentálne operácie s rotovaním 

objektov, rozloţené učenie a mnohé ďalšie. 

Podporuje pedagogické techniky, spúšťajúce špecifické mozgové funkcie, ktoré podporujú 

kreatívny kognitívny vývin detí v spätosti s pohybom, resp. činnosťou napr. Montessori 

vzdelávanie a Montessori terapia (Bourne, 2014), čo začala vyuţívať aj neurorehabilitácia. 
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Nie menej dôleţitý prínos psychológa je v tom, ţe udrţiava chápajúce  okolité prostredie 

a vzťahy, aktivizuje rodičov, súrodencov k adekvátnej podpore dieťaťa. Tieţ manaţuje čas, 

záťaţ a spoluprácu s dieťaťom s úmyslom  redukovať  jeho úzkosť pri moţnom hromadení  

chýb, ako aj niţšiu mieru  jeho sebaúčinnosti.  

V odôvodnených prípadoch pri zníţenej aktivácii organizmu, nekoncentrovanosti, 

nedisciplinovanosti či nezvládaní, odmietaní plánovanej kognitívnej aktivity, poskytuje  

podporu  či podpornú psychoterapiu s cieľom dostať dieťa do optimálnej kondície. 

 

Záver 

V rámci kognitívneho tréningu – rehabilitácie opakovaná stimulácia vymedzenej  nervovej 

dráhy posilňuje pravdepodobnosť utvárania nervových vzruchov, čo znamená, ţe na 

synapse príslušného neurónu sa objavia fyziologické zmeny, ktoré v neuronálnych 

spojeniach pomáhajú nahrádzať afunkčnosť či stratu buniek. V detskej populácii ide 

o rozvíjanie porušenej funkcie alebo schopnosti na čo najvyššiu úroveň, a to aj v prípade 

vývinových porúch, teda nielen získaných. Langmeier, Balcar, Špitz (2000) odporúčajú 

kognitívny tréning  pre jeho  úspešnosť aj deťom s nerovnomernosťami vývinu                     

so špecifickým postihnutím niektorých funkcií (napr. postihnutie pozornosti, pamäti, 

zrakového vnímania, sluchovej diskriminácie, špecifickými poruchami učenia). Indikačná 

skupina je teda značne široká, preto psychológ spolupracuje s ďalšími odborníkmi 

v multiodborovom tíme a zároveň usmerňuje dieťa umoţňovaním mu slobodnej činnosti 

v adekvátnom podnetnom  prostredí v kombinácii s motivovaným usmerňovaním činnosti so 

zámerom naplnenia terapeutického cieľa. Počas všetkých tréningov, cvičení dbá na to, aby 

bola vo všetkých úrovniach adaptívneho kognitívno tréningu  plne rešpektovaná osobnosť 

dieťaťa aj s jej vývinovými špecifikami a prognózou. 
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Dieťa v náročnej ţivotnej situácii „výsluchu“- nové moţnosti a prístupy 

 

Eva Smiková, Alena Kopányiová 

 

Abstrakt: V príspevku je predstavená Metodika pre prácu s obeťami trestných činov v 

špeciálnych výsluchových miestnostiach, ktorá vznikla na základe medzirezortnej spolupráce 

VÚDPaP a odboru vyšetrovania úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. 

Výsluchy detí sa budú realizovať v novom prostredí, kde je minimalizácia vizuálneho 

kontaktu medzi páchateľom, obeťou a ďalšími účastníkmi výsluchu. V Metodike okrem 

technickej časti sú sprístupnené informácie o vybraných problémoch vývinovej psychológie 

vo vzťahu ku komunikácii policajta s detskou obeťou, svedkom. V krátkosti sú popísané 

najdôležitejšie fázy výsluchu. Ponúknuté sú aj ďalšie techniky (anatomické bábky, detská 

kresba a kognitívne interview) facilitácie komunikácie medzi vyšetrovateľom a dieťaťom. 

 

Kľúčové slová: špeciálna výsluchová miestnosť, dieťa, výsluch 

 

Úvod  

Policajný zbor  (ďalej len „polícia“) sa v rámci svojej činnosti stretáva s rôznymi obeťami 

trestných činov. Výsluchy sa dnes vykonávajú v beţných kanceláriách a v iných obdobných 

priestoroch, ktoré svojim výzorom a vybavením pripomínajú kanceláriu, slúţiacu pre potreby 

polície a vyšetrovania. Tieto kancelárie svojim výzorom a vybavením môţu u obete vyvolať 

stav, keď sa necíti dobre, resp. necíti sa príjemne a komfortne. Tento stav môţe mať 

negatívny vplyv na  schopnosť obete vypovedať, ale aj na priebeh dokazovania. Aj 

z uvedeného dôvodu je potrebné vykonávať výsluchy spôsobom, ktorý je šetrný k obeti 

a najmä v priestoroch, ktoré pozitívne vplývajú na obeť, či uţ svojim vybavením, ale aj 

celkovým výzorom. Takáto poţiadavka vyplýva aj z ustanovenia zákona č. 274/2017 Z. z. 

o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o obetiach“). Vedenie a samotné prevedenie výsluchu v takejto miestnosti pomôţe nadviazať 

kontakt policajta s dieťaťom, alebo obzvlášť zraniteľnou obeťou na inej úrovni, čo môţe mať 

pozitívny vplyv na kvalitu a mnoţstvo získaných dôkazov a tým aj na kvalitu dokazovania 

a trestného konania. Miestnosť má chrániť dieťa a obzvlášť zraniteľné obete pred 

nepríjemnými záţitkami, spôsobenými štandardným prostredím policajných útvarov. 

Vzhľadom na to, ţe aj na Slovensku sa v rámci NP MV SR budujú špeciálne výsluchové 

miestnosti (ŠVM), bolo potrebné pripraviť k ich fungovaniu príslušných špecialistov 

(vzdelávanie vybraných príslušníkov PZ) a poskytnúť im k tomu odborné materiály.  

Metodickú príručku autorsky zostavili pracovníčky Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. a  PhDr. Alena Kopányiová, PhD., v spolupráci 

s odborom vyšetrovania úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. 

 

1 Legislatívne východiská  

     Potreba vybudovať ŠVM vyplýva z čl. 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2011/36/EU z 05.04.2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane 

obetí obchodovania, kde má byť detská obeť obchodovania s ľuďmi v prípade potreby 

vypočutá v priestoroch určených, alebo prispôsobených na tento účel, a taktieţ v zmysle čl. 

23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EU z 25.10.2012, podľa ktorej majú 

byť obete s osobitnou potrebou ochrany, ktoré sú zvlášť zraniteľné voči ďalšiemu 
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poškodzovaniu, zastrašovaniu a pomste vypočuté v priestoroch určených, alebo 

prispôsobených na tento účel. 

       

2 Technické usporiadanie miestnosti 

ŠVM pozostáva minimálne z dvoch miestností navzájom od seba oddelených (osobitná 

výsluchová, osobitná záznamová miestnosť s technickou podporou, prípadne ďalšia 

podporná miestnosť). ŠVM je vybavená mikrofónmi a kamerami. Výsluch sa vykoná 

s vyuţitím technických zariadení, určených na záznam zvuku a obrazu. Tento záznam sa 

prenáša z výsluchovej do záznamovej miestnosti, kde je technické zázemie s vysokou 

kvalitou záznamu. V záznamovej miestnosti sa nachádzajú osoby, ktoré sú prítomné pri 

úkone v rámci prípravného konania. Práve takto navrhnutá ŠVM má zamedziť kontaktu 

medzi obeťou a páchateľom, ale aj medzi obeťou a ostatnými účastníkmi procesného úkonu, 

ktorí majú právo zúčastniť sa takéhoto úkonu. Pre prácu v ŠVM je spracovaná kapitola 

v príručke s presnými technickými postupmi. 

 

3 Obzvlášť zraniteľné osoby (obete) 

Obzvlášť zraniteľnou obeťou sa rozumie: 

1. dieťa; dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, a ak nie je vek osoby 

známy a existuje dôvod domnievať sa, ţe je dieťaťom, povaţuje sa za dieťa, aţ kým 

sa nepreukáţe opak, 

2. osoba staršia ako 75 rokov, 

3. osoba so zdravotným postihnutím (telesným, sluchovým, zrakovým, mentálny, 

autizmus a ďalšie) 

4. obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a 

zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, niektorého z 

trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu, alebo 

trestného činu domáceho násilia, 

5. obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, 

sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboţenského 

vyznania alebo viery, 

6. obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie 

zistenému na základe individuálneho posúdenia obete a jej osobných vlastností, 

vzťahu k páchateľovi, alebo závislosti od páchateľa, druhu alebo povahy a okolností 

spáchania trestného činu, obzvlášť zraniteľnou obeťou. 

Pre všetky vyššie uvedené osoby (detský vek je rozdelený na 5 vývinových období) je 

v Metodike spracovaná ich stručná charakteristika, dôleţité psychologické determinanty, na 

ktoré sa nesmie pri výsluchu takejto osoby zabudnúť a čo je dôleţité pre komunikáciu 

s takouto osobou/dieťaťom.   

 

Ako ilustráciu uvádzame, čo je dôleţité pri výsluchu detí v predškolskom veku:  

Pri výsluchu detí pod 5 rokov sa odporúča: 

- rozdeliť vypočúvanie na niekoľko kratších „sedení“ v priebeh u niekoľkých týţdňov . 

Policajt tak má moţnosť  spoznať  „svet dieťaťa“ a vytvoriť  si obraz o tom , ako dieťa o 

tomto svete premýšľa a popisuje ho. Taktieţ má dieťa moţnosť  spoznať  vyšetrovateľa 

a nadobudnúť  pocit dôvery a bezpečia . V úvode sa odporúča prítomnosť  rodiča alebo 

osoby blízkej, ktoré tak napomáhajú budovaniu dôverného vzťahu.  

- vyuţívať tzv . facilitating – podporujúce (nie však návádzajúce ) otázky, ktoré dieťa 

usmernia v tom , na čo sa ho pýtame . Napríklad „Maminka mi hovorila , že bývaš 
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smutný, keď sa o teba Jimmy stará , povieš mi o tom ?“ (Page & Precey, str. 46, 

2002).  

Takto získané výpovede sú v súlade so snahou o zamedzenie druhotnej alebo 

opakovanej viktimizácie a ochrany dieťaťa . Na druhej strane je na orgány činné v trestnom 

konaní vyvíjaný veľký tlak získať čo najrelevantnejšiu výpoveď , aby skutok dôsledne vyšetrila 

a zamedzila tak opakovaniu trestnej činnosti (voľne podľa Kostelníková, 2015). 

 

Dôleţité  pre komunikáciu s deťmi  4 – 6  rokov! 

- dôleţitý je prvý kontakt a príprava výsluchu (informácie o dieťati a o udalosti) 

- poznať a  rešpektovať  charakteristiky vývinové obdobia (dĺţka pozornosti, chápanie 

času, výborná kapacita pamäte, reprodukcia detailov, osobných spomienok, 

ovplyvniteľnosť fantáziou a emóciami) 

- pouţívať holé, jednoduché vety, hovoriť stručne (Povedz mi, ako to bolo...) 

- pozor na naše slovné aj neverbálne prejavy (prerušovanie dieťaťa, skákanie do reči, 

dovysvetľovanie, prejavovanie rozhorčenia, nezáujmu, listovanie si v spise, pohľad 

upretý do diaľky, vybavovanie si telefonátov a pod.) 

- nepouţívať cudzie slová a odborné výrazy (správne: porozprávame sa ..., nesprávne: 

...budeš vypočúvaná podľa paragrafu) 

- poskytujte dieťaťu spätnú väzbu, je preň dôleţitá (to, čo si povedala, je pre mňa 

dôleţité...ešte niečo by si chcela povedať?...)  

- deti v predškolskom veku ešte nedokáţu podať súvislý výklad, ale môţu byť schopné 

podať pouţiteľnú výpoveď 

- moţnosť vyuţitia anatomických bábok a kresby 

- deti v tomto veku sa často sa identifikujú s rodičom rovnakého pohlavia (chlapci chcú 

byť ako tato, dievčatá ako mama, napodobňujú ich správanie) 

- ak deti navštevujú materskú školu, lepšie prijímajú autoritu, usmernenia, t.j. 

nadviazanie kontaktu s deťmi môţe byť rýchlejšie  

- pozor na vyššiu sugestibilitu detí v tomto veku, nepodsúvať im vlastné vysvetlenia      

(nesprávne: Mne sa zdá, ţe si sa bála ...) 

- nepríjemné prejavy detí môţu byť spôsobené ich vlastnou negatívnou skúsenosťou, 

ale môţu mať aj vrodený základ (akceptovať ich krik, netrpezlivosť, všímať si prejavy 

v kontexte výsluchu - únava, nepríjemné preţívanie situácie, spomienky na preţitú 

udalosť a pod.)  

- predškolák ešte nedokáţe plánovať (rozhodne nie viac ako jeden krok dopredu), a aj 

keby mu niekto povedal, ţe sa má drţať nejakého plánu (napr. čo má dieťa na 

výsluchu povedať), dieťa to nedokáţe. Nedokáţe nemenne podrţať naučený príbeh 

(je vysoká pravdepodobnosť, ţe  vypovedané je  na základe vlastnej skúsenosti 

dieťaťa).  

- ak ale niečo tvrdí dieťa konzistentne v čase, je nutné to brať veľmi váţne a pri 

výsluchu sa ho na to rôznym spôsobom opýtať (Teraz si mi povedal...ako to bolo 

ďalej?...Porozprávame sa o večernom kúpaní...). 

 

4 Výsluch  

Metodika nesupluje učebnicu, ktorá detailne pojednáva o rôznych spôsoboch a typoch 

výsluchov, v tejto kapitole ide o psychologický pohľad na výsluch ako druh 

pološtruktúrovaného interview (stanovený je cieľ rozhovoru, nie však presné prostriedky 

a metódy). Výsluch, podobne ako psychologické interview (Ferjenčík, 2000), sa uskutočňuje  

vo viacerých etapách: prípravnej, úvodnej, jadro výsluchu a záver výsluchu. Výsluch je 
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zasadený do istého sociálneho a fyzického kontextu. Zadefinované sú: základné kanály 

neverbálnej komunikácie, chyby pri pozorovaní správania, charakteristiky prvého kontaktu 

a špeciálna podkapitola je venovaná opakovaniu a doplneniu výsluchu. 

Dôleţité pri výsluchoch detí sa javia tieto princípy (Malá, 1995): 

• princíp "otvorenosti mysle": nevyšetrujeme sexuálne zneuţívané dieťa, ale dieťa, 

ktoré mohlo byť sexuálne zneuţité. Prístup musí byť otvorený, konštruktívny, 

podporný. 

• princíp "adaptability mysle": ide o pravidlo, ţe dieťa "vedie" a profesionál ho 

nasleduje a otázky, alebo situácie štrukturuje podľa potrieb dieťaťa. 

• princíp "časovej tolerancie": vyšetrenie má prebiehať bez tlaku na čas, niekedy je 

potrebné pracovať s prestávkami, vyšetrovať aj s väčšími časovými odstupmi. 

• princíp "morálnej a etickej zodpovednosti": pri vyšetrovaní sexuálneho 

zneuţívania si je policajt vedomý vlastných silných protiprenosových pocitov. 

 

Ak detské obete pri výsluchu neodhaľujú svoje záţitky (Karkošková, s. 2017): 

Pamätanie si na preţité udalosti a vypovedanie o nich nie sú identické procesy, existuje celé 

spektrum príčin, pre ktoré detské obete môţu nevypovedať, alebo mať problémy 

s vypovedaním o sexuálnom zneuţití v situácii výsluchu.  

 Deti, ktoré nevedia vypovedať 

 Deti, ktoré nechcú vypovedať 

Ochotu obetí hovoriť negatívne ovplyvňuje ( Karkošková, 2017): 

 Príslušnosť k muţskému pohlaviu (O`Leary a Barber 2008, Sorsoli et. al., 2008) 

 Blízkosť vzťahu medzi obeťou a páchateľom (Hershkowitz et al., 2005) 

 Nedostatok podpory zo strany nezneuţívajúceho rodiča (Hershkowitz et al., 2007, 

Malloy, Lyon, 2006) 

 

Stratégie, ktoré môţu podporiť výpoveď u zdráhajúcich sa obetí (Karkošková, 2017) 

 Pouţívanie NICHD (National Institute of Child Health and Human Developement) 

výsluchového protokolu (ďalej NICHD) 

 Rozšírenie (viac času) fázy budovanie vzťahu policajt - obeť 

 Poţiadanie dospelej sprevádzajúcej osoby, aby v prítomnosti vyšetrovateľa dala 

dieťaťu dovolenie hovoriť 

 Vysvetlenie dieťaťu, aký význam má forenzný výsluch, akú rolu má vypočúvajúci 

a aké sú pravidlá výsluchu 

 Ak dieťa priznalo, ţe sa niečo stalo, ale nechce o tom hovoriť, alebo tvrdí, ţe si veľa 

nepamätá, moţno pouţiť podporné, facilitujúce stratégie (napr. podporujúce, nie však 

návodné otázky), ktoré dieťa usmernia v tom, na čo sa ich pýtame: „Maminka mi 

hovorila, že bývaš smutný, keď sa o teba ocko stará, povieš mi o tom?“) 

 Uplatnenie sekvenčného výsluchu, t.j. pokračovanie vo výsluchu pri ďalšom stretnutí 

alebo viacerých stretnutiach 

 Odporúčanie dieťaťa na terapiu zameranú na zneuţívanie 

 

5 Anatomické bábky a ich vyuţitie v špeciálnej výsluchovej miestnosti 

Štandardným vybavením špeciálnej výsluchovej miestnosti sú aj anatomické bábky. Môţe ísť 

o 6 bábok, znázorňujúcich rodinu (dievča, chlapec, otec, mama, dedko, babka). V USA sa 

pouţívajú uţ od 80. rokov, v Čechách sa zaviedli v roku 1994 a v súčasnosti sú značne 
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rozšírené. Ich primárnou funkciou je zlepšenie komunikácie medzi vyšetrovateľom a 

dieťaťom. 

Veľkosť bábok je cca 50 – 60 cm, sú vyrobené z príjemného látkového materiálu. Ich  

špecifickosť oproti klasickým bábikám je tá, ţe sú na nich pod oblečením vytvarované/ušité  

sekundárne pohlavné znaky (prsia, penis) a ritný otvor. Oblečenie sa dá ľahko vyzliecť. 

U detí je často nepomer medzi tým, čo o trestnom čine vie a tým, čo nám je schopné 

povedať. V tomto prípade má pouţitie anatomických bábok demonštratívnu funkciu. Vtedy je 

práca s nimi zaloţená na predpoklade, ţe bábky pomáhajú dieťaťu vyjadriť svoje myšlienky, 

alebo odpovedať na otázky bez verbalizácie informácií (často subjektívne preţívaných ako 

zahanbujúce). Práca s bábkami uľahčuje uchopenie témy zneuţívania a pomáha dieťaťu 

podať kompletnú výpoveď. Dieťa nemusí slovne popisovať celý priebeh udalosti, 

pomenovávať intímne partie, ale stačí, keď na otázky odpovedá ukazovaním na časti tiel 

bábok, prípadne predvádza kontakt s páchateľom. Deti na bábkach môţu demonštrovať 

spôsob, akým boli pohlavne zneuţité, čím sa môţe obmedziť sugestibilita či náchylnosť 

prispôsobiť výpoveď vyšetrovateľovi. Svoje uplatnenie nájdu najmä u detí predškolského, 

alebo mladšieho školského veku, alebo v situáciách, kedy dieťa pre ostych či neznalosť 

pomenovania pohlavných orgánov nie je schopné popísať skutkový dej. 

U detí staršieho školského veku či puberty môţe zo strany dieťaťa nastať odmietnutie 

vzhľadom na to, ţe pre dieťa v tomto veku nie je typické „hranie sa“ s bábikami a dieťa to 

môţe vnímať ako neakceptovanie jeho vývinovej úrovne. 

V praxi sa nevylučuje ich pouţitie aj u dospelých ţien, ktoré utrpeli šok a nie sú schopné 

o násilnom skutku vypovedať alebo u ľudí mentálne handikepovaných, či seniorov. 

Zahraniční odborníci (napr. Gabriel, McIver, Wakefield a Underwager) uskutočnili 

výskumy, kde skúmali odlišnosti v správaní zneuţitých a nezneuţitých detí vo vzťahu 

k demonštračným bábkam. Aj keď výsledky neboli celkom jednoznačné, odborníci sa zhodli 

na tom, ţe deti, ktoré neboli obeťami sexuálneho zneuţitia, môţu na základe manipulácie 

s bábkami vyvolať podozrenie, ţe boli zneuţité.  

Je teda dôleţité si uvedomiť, ţe práca s pomôckami môţe uľahčovať rozhovor o 

intímnych a traumatizujúcich záţitkoch. Ako veľmi nápomocná sa javí pri zjednotení slovníka 

dieťaťa a vyšetrovateľa. Je ale nutné si uvedomiť, ţe má svoje limity a pracovať s ňou ako s 

doplnkovou technikou s facilitačnými účinkami, nie ako s diagnostickou metódou určujúcou, 

či sa daný trestný čin stal, alebo nie. 

Takisto je dôleţité, aby výsluch vykonával vyškolený špecialista a aby nedochádzalo 

k nesprávnej interpretácii detského správania.  

 

6 Detská kresba ako prostriedok facilitácie komunikácie  

     Ďalšou metódou okrem anatomických bábok ,  je anatomická kresba ,  kresba ako taká 

(nie len anatomická ), alebo fotografie. Pomáhajú facilitovať  komunikáciu , pomôcť dieťaťu s 

vyjadrovaním a kompletizovaním výpovede (Poole & Bruck, 2012). Okrem toho kresba môţe 

slúţiť aj ako komunikačný nástroj pri nadväzovaní kontaktu . Taktieţ vytvára jej symbolika 

dieťaťu bezpečný priestor pre komunikovanie tra umatického záţitku . Táto funkcia má skôr 

terapeutický charakter . Vo forenznej praxi sa vyuţíva skôr ako vodítko pri komunikácii 

(Davido, 2008). 

 

 

 

 

7 Kognitívne interview 
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Kognitívne interview je systematický prístup , ktorý potencuje produkciu čo najväčšieho 

mnoţstva relevantných detailov a zároveň eliminuje produkciu nesprávnych a nepresných 

detailov. S modifikáciami je ho moţné vyuţiť aj pri výsluchoch detí.  

Pamäť svedka má svoje limity a v praxi sú výpovede svedkov veľmi čast o fragmentárne a 

nepresné. To, čo sa môţe zdať ako záţitok , na ktorý človek nemôţe zabudnúť , sa veľmi 

ľahko z pamäti vytratí . Časté medzery v spomienkach – tzv. “memory gaps“ sú vyplnené 

skreslenými informáciami , takţe aj keď tieto ty py spomienok sú jasné a zreteľné , sú 

nesprávne (Geiselman & Fisher, 1992). Svedok nie je trénovaný k tomu, aby si zapamätal čo 

najviac detailov . Nestáva sa tak často , aby si cielene zapamätal konkrétne , kriminalisticky 

relevantné detaily , mnohokrát ani nemusí priebeh trestného činu zaznamenať , poprípade je 

tak zahltený vlastným preţívaním, ţe okolnosti nevníma.  

Geiselman s Fisherom (1992) vypracovali techniky, ktoré je moţné pouţiť v dobe , kedy je 

svedok natoľko pokojný , aby dokázal zvládnuť a ovládať svoje mentálne aktivity . Policajt má 

pomáhať svedkovi rozpomenúť si na kriminalisticky relevantné informácie prostredníctvom 

stratégii stimulujúcich rôzne oblasti pamäti , v ktorých tieto informácie môţu byť  zakódované. 

Facilitačná úloha vyšetrovateľa spočíva len v asistencii pri sprístupňovaní týchto informácií . 

Táto metóda vidí hlavnú úlohu vo vyšetrovanej osobe , ktorá je zdrojom potrebných informácií 

a preto je aktivita prenášaná predovšetkým na ňu. 

Jeho aplikácia má najväčší zmysel v prípadoch , kde je nedostatok alebo úplná absencia 

fyzických dôkazov . Vyšetrovatelia sa teda musia spoliehať len na výpovede svedkov . Musí 

sa jednať  o svedka kooperatívneho , ktorý je motivovaný podať  úplnú a čo najdetailnejšiu 

výpoveď. Nevýhodou je dlhšia štandardná doba trvania (Geiselman & Fisher, 1992).            

U interview je veľký potenciál dosiahnuť  výborné výsledky , ale je ţiadúce venovať  mu 

potrebný čas. Posledným rozdielom od beţného policajného rozhovoru a  od iných typov 

štruktúrovaných interview , sú vysoké nároky kladené na svedka . Čaká sa od neho silne 

koncentrovaná mentálna aktivita, prijatie aktívnej roly nositeľa informácií.  

       

Záver 

Sme radi, ţe Metodika, ktorú sme v príspevku stručne predstavili (niektoré jej 

najdôleţitejšie časti), prispeje ku kvalitatívnemu posunu pri výsluchoch detí, pre ktoré je 

výsluch na polícii náročnou ţivotnou situáciou. 
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Barbora Vodičková 

 

Abstrakt: V príspevku ide o kvalitatívny výskum, zrealizovaný v priebehu štyroch rokov 

s piatimi učiteľkami v jednej materskej škole. Zaujímalo nás, čo všetko  vstupuje do procesu 

inklúzie, s čím treba rátať, čo pomáha a naopak, čo proces inklúzie nepodporuje. Cieľ 

výskumu sme zadefinovali pomocou dvoch výskumných otázok. Inšpirovali sme sa aj 

výskumom Floriana a Black-Hawkinsovej, (2011). 1. Čo v učiteľskej práci pomáha zvyšovať 

účasť všetkých detí na spoločnom učení sa, vrátane tých, ktoré sú identifikované ako deti v 

riziku, alebo tých, ktoré si vyžadujú nejakú mieru podpory? 2. Čo sú prekážky a bariéry v 

práci učiteľa pri zyvšovaní účasti všetkých detí na spoločnom učení sa, vrátane tých, ktoré sú 

identifikované ako deti v riziku, alebo tých, ktoré si vyžadujú nejakú mieru podpory? Pod 

prácou učiteľa rozumieme výkon priamej výchovno-vzdelávacej praxe so skupinou detí, teda 

akt učenia. Hlavné zistenia sme zastrešili pod významové kategórie, ktoré boli zároveň 

odpoveďou na výskumné otázky. 

 

Kľúčové slová: inklúzia, materská škola, kvalitatívny výskum 

 

1 Úvod 

Materská škola je miestom, kde sa stretávajú deti z rôznych prostredí, s rôznou úrovňou 

vývinu a variabilitou potrieb. Je prostredím, kde moţno odhaliť oslabenia alebo riziko vo 

vývine dieťaťa, ale aj závaţnejšie problémy a je potrebné zo strany učiteľa/ky s týmto faktom 

rátať. Tu niekde môţe byť začiatok inklúzie v školskom prostredí - vytvorením podmienok pre 

všetky deti, ktoré sa ocitnú v hlavnom prúde vzdelávania v „našej“ materskej škole. Čo 

všetko do procesu inklúzie vstupuje, s čím treba rátať, čo pomáha a naopak, čo proces 

inklúzie nepodporuje, sme skúmali v rámci kvalitatívneho výskumu a prostredníctvom 

obsahovej analýzy textov, venujúcim sa inklúzii. Kvalitatívny výskum sme zrealizovali v rámci 

nášho pôsobenia (interný odborný pracovník - liečebný pedagóg) v materskej škole s 5 

učiteľmi počas 4 rokov, s ktorými sme mali moţnosť dlhodobejšie spolupracovať, viesť s nimi 

rozhovory, tieţ ich priamo pozorovať pri práci s deťmi. Materská škola mala v rámci svojho 

smerovania definovanú inkluzívnu filozofiu, i keď išlo skôr o snahu o inklúziu podľa jej 

aktuálnych moţností, ako o jasne definovanú a denne realizovanú inkluzívnu prax. 

Hoci existuje široká podpora inklúzie na filozofickej úrovni, existujú určité obavy, ţe politiku 

inklúzie je ťaţké implementovať, pretoţe učitelia nie sú dostatočne dobre pripravení a 

podporovaní, aby pracovali inkluzívnym spôsobom. Inklúzia vyţaduje, aby učitelia prevzali 

zodpovednosť za vytváranie škôl, v ktorých sa všetky deti môţu učiť a cítiť, ţe tam patria. Je 

to náročná a dlhá cesta (Rouse, 2008). 

Našim hlavným cieľom bolo sledovať, ako učitelia pristupujú vo svojej práci k všetkým 

deťom v triede, ktoré sa ocitli ako súčasť svojej skupiny v hlavnom prúde vzdelávania 

v materskej škole. Hlavným kritériom chápania inklúzie v našom výskume bolo: Ako učitelia 

dokáţu reagovať na rozdiely medzi deťmi, ako dokáţu zahrnúť do edukačného procesu 

všetky deti namiesto vylučovania tých „menej schopných“, či a ako dokáţu pruţne reagovať 

na to, čo sa v triede deje a rozširovať svoju edukačnú ponuku tým, čo je v kaţdodennom 

ţivote triedy beţne dostupné (Florian, 2007). 

Splnenie tejto výzvy však predstavuje vysoký štandard pre inkluzívnu prax, pretoţe 

rozšírenie toho, čo je beţne dostupné pre všetkých ţiakov, je komplexné pedagogické úsilie.  

Vyţaduje to posun v práci učiteľa a vo vzdelávaní od prístupu k väčšine detí popri ponuke 

deťom, ktoré majú problémy a potrebujú niečo odlišné alebo dodatočné, smerom k bohatej 
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vzdelávacej komunite, charakterizovanej dostatočnými vzdelávacími príleţitosťami pre 

všetky deti, aby sa mohli zúčastňovať ţivota vo svojej triede, rovesníckej skupine (Florian, 

Black-Hawkins, 2011). Diferenciácia sa stáva cennou stratégiou na podporu učenia sa 

kaţdého, keď sa pouţíva „pruţným a tvorivým“ spôsobom, nie ako „zjednodušený lineárny“ 

spôsob triedenia ţiakov na viac alebo menej schopných. 

Spôsoby, ako učitelia konštruujú takéto prostredie, nie sú pre pozorovateľov ľahko 

viditeľné, aj napriek tomu sme sa o to pokúsili z pozície našich moţností. 

 

V rámci nášho skúmania sme si poloţili nasledovné výskumné otázky. Inšpirovali sme sa 

aj výskumom Floriana a Black- Hawkinsovej (2011): 

1. Čo v  učiteľskej práci pomáha zvyšovať účasť všetkých detí na spoločnom učení sa, 

vrátane tých, ktoré sú identifikované ako deti v riziku, alebo tých, ktoré si vyţadujú 

nejakú mieru podpory? 

2. Čo sú prekáţky a bariéry v práci učiteľa pri zyvšovaní účasti všetkých detí na 

spoločnom učení sa, vrátane tých, ktoré sú identifikované ako deti v riziku, alebo tých 

ktoré si vyţadujú nejakú mieru podpory? 

Pod prácou učiteľa rozumieme výkon priamej výchovno- vzdelávacej praxe so skupinou detí.  

 

2 Metódy výskumu 

Zostavovanie vzorky 

Výber participantov pre výskum bol zámerný. Jednalo sa o 5 učiteliek. Kritérium ich 

výberu bola kvalifikácia v odbore predškolská pedagogika a  dlhodobejšia spolupráca 

v trvaní aspoň 4 rokov v konkrétnej materskej škole. Išlo  o kolegyne. 

 

Metódy zberu dát 

- Pozorovanie diania v triede s fokusom na učiteľove stratégie, reakcie, slovné 

formulácie a výroky voči deťom, vzájomnú interakciu a komunikáciu. 

- Participačné pozorovanie za účelom hlbokého preniknutia do správania a myslenia 

pozorovaných osôb. Výhodou je bezprostredná skúsenosť.  

- Naratívne interview, kde boli učiteľky povzbudzované k úplne voľnému rozprávaniu 

o svojej učiteľskej práci s deťmi. Vychádza  z predpokladu, ţe u dotazovaného 

existujú subjektívne  významové štruktúry o určitých udalostiach, ktoré vyplynú pri 

voľnom rozprávaní  a neprejavili by sa pri cielenom spytovaní (Hendl, 2005). 

- Pološtruktúrované interview 

 

Zaznamenávanie, zápis a prepis 

Jednotlivé pozorovania a výstupy z rozhovorov sme zaznamenávali písomne do 

záznamového hárku. Následne sme zápisky prepisovali. Kaţdý záznamový hárok bol 

opatrený informáciami o čase a mieste pozorovania. Získali sme mnoţstvo textu, ktorý sme 

obsahovo analyzovali a formulovali sme významové kategórie. Zamerali sme sa na 

podstatné témy a javy, ktoré smerovali k výskumným otázkam. Odborný audit kategórií 

realizovala Mgr. Timea Tóthová, za čo jej ďakujeme. Pomohla nám presnejšie zadefinovať 

niektoré kategórie. 

3 Výsledky  

V rámci kvalitatívneho výskumu sme zhromaţďovali a následne analyzovali dáta 

a extrahovali kategórie smerujúce k odpovediam na výskumné otázky: 
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1. Čo v učiteľovej práci pomáha zvyšovať účasť všetkých detí na spoločnom učení sa, 

vrátane tých, ktoré sú identifikované ako deti v riziku, alebo tých, ktoré si vyţadujú 

nejakú mieru podpory? 

 

Pozitívny postoj učiteľa  a zodpovednosť voči dieťaťu 

Niektoré učiteľky vyjadrili v rozhovoroch svoj pozitívny postoj smerom k deťom v riziku, 

alebo s problémami. 

II5 „Viete ja mám svoju prácu rada, ja sa teším do práce, čo budeme robiť, ako sa budú deti 

tešiť. Viem, že Janko potrebuje moju podporu viac, ale ja ho mám rada, ja to pre neho 

urobím.“ 

BI14 „Učím sa pri všetkých deťoch, ale tie ktoré majú nejaký problém, sú pre mňa výzva a ja 

akoby hľadám cesty, chcem im pomôcť.“ 

 

Vedomosť 

Všetky učiteľky často spomínali, ţe sa potrebujú vzdelávať a rozširovať svoje profesijné 

zručnosti. 

NI35 „Dosť mi pomáha vzdelávanie, či už o rôznych potrebách detí alebo problematikách,     

s ktorými sa môžem v škôlke stretnúť, ale tiež také praktické veci, ako si rozložiť triedu,     

ako moderne vyučovať.“ 

BI2 „Keď si rozširujem vedomosti, cítim sa istejšia v mojej práci, ako pracovať s rôznorodou 

skupinou.“ 

 

Zameranie sa v edukácii na proces a otvorené očakávania 

V rámci pozorovanej vzorky sme identifikovali učiteľku, ktorá bola viac zameraná na 

proces v edukácii, nie na jednotlivé výkony detí a ich mieru dosahovania ako potvrdenia jej 

pedagogickej zručnosti. Skôr deklarovala, ţe je spokojná, ţe pracovali spolu a kaţdé dieťa 

sa zapojilo. Často svoje edukačné aktivity stavala a organizovala v tejto línii, jej edukačné 

aktivity mali veľmi širokú ponuku a boli dobre prepracované a domyslené. 

DI22 Opis týždenného projektu so zameraním na rozprávku Grufallo: Deti si čítali príbeh, 

vyrábali kostýmy, hrali divadlo, vyrábali pohyblivú bábku Grufalla.  

 „Bola som prekvapená, bála som, sa ako to zvládnu, ale išlo im to veľmi dobre, tešila som 

sa z nich, ako im to všetkým išlo, mali sme radosť z toho, čo robíme. Nik nevyrušoval, lebo 

ich aktivita vtiahla, každý si v nej našiel svoje miesto a deti sa tešili, že na druhý deň budú 

pokračovať.“ 

 

Mapovanie primárnych potrieb a vytvorenie základu pre učenie 

V rámci pozorovania sme vyextrahovali kategóriu, ktorú sme zaradili ako podpornú vo 

vzťahu k začleňovaniu všetkých detí do edukačných aktivít. Nazvali sme ju Mapovanie 

primárnych potrieb a vytvorenie základu pre učenie. Ide o zmapovanie potrieb dieťaťa, ktoré: 

môţe byť v nepohode, nezapája sa, alebo niečo preţíva, alebo sa nesústredí na aktivitu,      

a následne o poskytnutie podpory dieťaťu, aby sa mohlo začať učiť. Ide o veľmi jemné 

procesy v správaní sa učiteľky v rámci edukačného procesu. 

BP3 Učiteľka v rannom kruhu sa pýta detí: Ako sa dnes máte? Vidí, že jedno dieťa je 

otočené chrbtom a drží svoju hračku. Deti odpovedajú pomocou emotikonov, učiteľka 

pristupuje k dieťaťu a pýta sa ako sa má? Dieťa neodpovedá. Učiteľka si prirodzene k nemu 

sadne a posadí si ho do lona. Dieťa sa o ňu oprie a pozoruje ostatných, učiteľka sa môže 

ďalej venovať ďalším deťom. Po chvíli si dieťa sadá vedľa nej a začína spolupracovať. 
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Mnohorakosť ponuky a zámerná transformácia edukačnej aktivity v prospech 

dieťaťa 

DP11 Učiteľka iniciuje dramatizáciu počutej rozprávky. Jedno dieťa sa prejavuje ako 

rušivé, odbieha a vracia sa späť. Učiteľka tomuto dieťaťu pridelí rolu zvieratka – žabky, ktorá 

neustále utekala pred pelikánom. Ostatné deti majú role v rámci vypočutej rozprávky. Iné 

zostávajú v roli divákov, ďalšie držia kulisy, ktoré si ráno nakreslili. 

Učiteľka si všimla nepokoj dieťaťa a flexibilne reagovala na jeho potrebu pohybu  a vyuţila 

to v prospech učenia dieťaťa. Toto dieťa nestigmatizovala a zapracovala jeho prejavy tak, 

aby saturovala jeho potrebu. Nepouţila najjednoduchšie prístupnú stratégiu vylúčenia. Tieţ 

mala k dispozícii širokú ponuku v rámci edukácie. 

 

2. Čo sú prekáţky a bariéry pri zvyšovaní účasti všetkých detí na spoločnom učení sa, 

vrátane tých, ktoré sú identifikované ako deti v riziku, alebo tých, ktoré si vyţadujú 

nejakú mieru podpory? 

 

Nevedomosť a strach 

Učiteľky niekedy deklarovali nevedomosť aj slovne, ale aj pozorovaním sme detekovali 

situácie s neadekvátnym zásahom, prameniacim z neznalosti vývinových potrieb a limitov 

dieťaťa. 

II44  „Ja neviem, ako s týmto dieťaťom pracovať, my sme sa to v škole neučili.“ 

BI 45 „Raz ma rodičia poprosili, aby som v prípade potreby podala antihistamínové pero 

dieťaťu. Síce ma ubezpečili, že to nikdy nepoužili, ani to nebude asi nutné. No to som teda 

odmietla.“ 

SP8 Učiteľka má dieťa z Ukrajiny v adaptácii prvý týždeň v materskej škole, dieťa nerozumie. 

Sedí v jedálni má nohy otočené nabok. Učiteľka dieťa otáča správne. Dieťa začína plakať 

a zjavne zažíva stres. Na moju otázku: Prečo dieťa nenechá tak, veď je v adaptácii 

a zoznamuje sa s prostredím, odpovedala: „Ona sa musí naučiť ako má správne sedieť.“ 

Ide o neznalosť vývinovej psychológie a zásad adaptačného procesu.  

 

Nálepkovanie- deterministické myslenie 

Táto kategória deklaruje, ţe učiteľky niektoré deti zbytočne nálepkovali dopredu alebo im 

prisudzovali diagnózy, aj keď dieťa reálne nemalo potvrdenú ţiadnu diagnózu alebo dopredu 

určovali, čo dieťa nezvládne, bez toho aby mu dali šancu sa prejaviť. 

NI12  „Prečo je toto dieťa tu, prečo nie je v špeciálnej materskej škole?“ 

SI5  „To dieťa chodí po špičkách, to bude nejaký nervový problém.“ 

BI13 „On má takého otca, čo od neho chceme.“ 

 

Slabá sebadôvera a prehadzovanie zodpovednosti 

Hlavne pri komplikovanejších deťoch, ktoré vyţadovali od učiteľky viac premýšľania 

a práce, učiteľky deklarovali, ţe toto nie je ich náplň práce a dieťa prisudzovali odbornému 

pracovníkovi, aj napriek tomu, ţe dostávali podporu v rámci edukačného procesu. Slabú 

sebadôveru chápeme v zmysle, ţe učiteľka nereflektovala svoju pozíciu s kľúčovým 

významom vo vzťahu k dieťaťu s identifikovanou potrebou. 

II33 „Ja toto nebudem robiť, nech s tým robí odborník, ja nemôžem potom učiť.“ 

Nestotoţnenie sa líniou školy a malá podpora z vedenia 

Učiteľky deklarovali, ţe deti s problémami brzdia iné deti v učení. A tieţ, ţe nemajú 

vytvorené dostatočné podmienky zo strany vedenia školy. 
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II11 „Načo tu máme takéto dieťa, iba vyrušuje. Nech si ho nechajú doma, iba tu robí 

problémy.“ 

BI10 „Ja potrebujem k nemu asistenta, odo mňa sa neviem čo očakáva.“ 

 

Zameranie sa na individuálny výkon dieťaťa ako zrkadlenie miery svojho úspechu 

Ako sme spomínali, zaznamenali sme učiteľku, ktorá sa viac zameriavala na proces, 

širokú ponuku, slobodu voľby dieťaťa a vzájomné učenie sa. Deti v tejto skupine dosahovali 

dobré výsledky. 

Pozorovali sme stratégie aj druhej učiteľky, ktorá bola skôr zameraná na výkon svojich 

detí, aby vedeli, aby ich naučila. Táto učiteľka bola viac direktívna, deti dosahovali dobré 

výsledky, ale v triede bolo viac nepohody a stresových situácií. 

SI28 „Ja potrebujem, aby vedeli a niektorým deťom dám veci ešte dopracovať, aby ten 

obrázok bol krajší. Viete, čo myslím.“ 

SI33 „Najviac ma hnevá, že keď niečo pekne pripravím a potom príde ten G a on strháva na 

seba pozornosť a všetko sa kazí.“ 

 

Vylučovanie bez detekcie potreby ako najbliţšia stratégia riešenia problému 

Niekedy učiteľky ako najbliţšiu stratégiu, pokiaľ niekto vyrušoval, alebo mal práve potrebu 

zmeny, alebo pohybu, alebo iné ťaţkosti, pouţívali vylúčenie z triedy. 

NP5 Deti si išli sadnúť k aktivite pri stole. Išlo o pracovný list z jednoduchej matematiky. Dve 

deti už sedeli, iné si práve sadali. Dve deti sa „zamotali“ v priestore a pribiehali neskôr. 

Učiteľka sa nahnevala a dvoch oneskorencov direktívne vylúčila z diania do inej triedy. 

SP56 Aktivita zameraná na počítanie. Učiteľka vyberá deti a určuje im úlohy. Jednému 

chlapcovi povie, „ty zostaň, toto nie je pre teba.“ 

 

4 Diskusia  

Kvalitatívny výskum, ktorý sme zrealizovali počas 4 rokov, nám priniesol veľa materiálu 

a bol predmetom k premýšľaniu o učiteľskej práci v zmysle, ako učitelia dokáţu reagovať na 

rozdiely medzi deťmi, dynamiku v rámci edukačného procesu a ako dokáţu zahrnúť do 

edukačného  procesu všetky deti namiesto vylučovania tých „menej schopných“, ako dokáţu 

pruţne reagovať na to, čo sa v triede deje a rozširovať svoju edukačnú ponuku tým, čo je 

v kaţdodennom ţivote triedy beţne dostupné. A naopak, čo im v tom bráni. Vyextrahovali 

sme kategórie, ktoré podľa nás sítili proinkluzívne konanie a myslenie a naopak tie, ktoré 

inklúziu nepodporovali. Zamerali sme sa na výkon priamej výchovno - vzdelávacej praxe: 

učiteľ so skupinou detí. Súhlasíme, ţe  spôsoby, ako učitelia konštruujú takéto prostredie, nie 

sú pre pozorovateľov ľahko viditeľné (Florian, Black-Hawkins, 2011), aj napriek tomu sme sa 

o to pokúsili z pozície našich moţností. 

V rámci niektorých kategórií, sme aj v odbornej literatúre našli podobné zistenia. 

Napríklad kategóriu Pozitívny postoj učiteľa a zodpovednosť voči dieťaťu môţeme porovnať 

tvrdením Rousa (2008), ktorý píše, ţe počas diskusií s učiteľmi sa objavila spoločná téma, a  

to, ţe mnohí učitelia veria, ţe môţu zmeniť ţivoty detí. Mnohí uviedli, ţe boli motivovaní 

pomáhať zraniteľným deťom, boli však aj frustrovaní, ţe nie všetci učitelia zdieľajú tento 

názor. V inom výskume (Florian, Black-Hawkins, 2011) zdôrazňujú dôleţitosť uznania toho, 

ţe všetky deti môţu napredovať, učiť sa a dosahovať výsledky. Kategórie Mnohorakosť 

ponuky a zámerná transformácia edukačnej aktivity v prospech dieťaťa a Zameranie sa v 

edukácii na proces a otvorené očakávania môţeme porovnať s výskumom Florian a Black-

Hawkinsovej (2011). Autori opisujú pedagogickú akciu učiteľky Helen, ktorej kroky vedú k 

nájdeniu spôsobu, ako podporiť dieťa, aby dosiahlo pokrok a úspech v rámci celej triedy 
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v edukačnej aktivite tu a teraz. Helen je ochotná hľadať iné spôsoby, ako pomôcť deťom 

zapojiť sa do aktivít triedy tým, ţe experimentuje s rôznymi nápadmi a prístupmi a rozširuje 

ponuky pre deti. V inom príspevku Florian a Linklater (2010) uvádzajú skúsenosť študenta 

pedagogiky, ktorý sa v rámci praxe snaţil pracovať s deťmi tak, ţe zvyšoval mieru 

participácie všetkých na edukačnej aktivite. Hovorí o svojom záţitku, ţe ak všetci spolu 

pracovali ako trieda, museli sa skutočne učiť jeden od druhého a malo to úspech, pretoţe si 

museli vybrať sami a zdalo sa mu, ţe boli oveľa viac motivovaní. Autorka Horňáková (2019) 

hovorí o učiacom sa spoločenstve. Kobelt Neuhaus (2012) zdôrazňuje schopnosť 

zaobchádzať s dieťaťom ako „spolukonštruktérom“ svojho preţívania a konania vo svete. 

Mapovanie primárnych potrieb a vytvorenie základu pre učenie ilustruje zručnosť učiteľky 

Helen, ktorá je schopná svoje učenie prispôsobiť potrebám detí tým, ţe rozširuje to, čo je 

beţne k dispozícii všetkým deťom (Florian, Black-Hawkins 2011). Kategórie Vedomosť 

a naopak Nevedomosť a strach, prípadne Slabá sebadôvera a prehadzovanie zodpovednosti 

sú zaujímavé z pohľadu Rousa (2008), ktorý tvrdí, ţe vedomosti sú dôleţité, ale dôkazy 

naznačujú, ţe je to nepostačujúce na zlepšenie praxe na školách, pretoţe mnohí učitelia pri 

návrate do triedy na základe týchto znalostí nekonali. Forlin (2001) píše, ţe jednou z 

najväčších prekáţok rozvoja začleňovania je skutočnosť, ţe väčšina učiteľov nemá potrebné 

vedomosti, zručnosti a postoje na vykonávanie tejto práce. Rouse (2008) ďalej uvádza, ţe 

neúmyselným dôsledkom názorov, ţe len špeciálne vyučovacie prístupy pre deti s rôznymi 

druhmi postihnutí, dokáţu pracovať s týmito deťmi je, ţe väčšina beţných učiteľov neverí, ţe 

majú zručnosti a vedomosti na vykonávanie tohto druhu práce a ţe existuje armáda 

„expertov“ na to, aby sa s týmito ţiakmi mohli vyrovnať jednotlivo na jednom základe alebo v 

malých viac zvládnuteľných skupinách. Toto je umocnené všeobecnou vierou, ţe beţní 

učitelia tried nie sú pripravení na prácu s takýmito deťmi, ale málo sa vie o tom, čo presne 

učitelia potrebujú vedieť, aby mohli učiť všetky deti v inkluzívnych školách. (Florian, Blalck-

Hawkins, 2011). Nálepkovanie - deterministické myslenie - Učitelia často zápasia s pojmom 

„zahrnúť kaţdého“ a snaţia sa odolávať deterministickému premýšľaniu o schopnostiach detí 

v ich triedach. Stáva sa však, ţe deti s „individuálnymi vzdelávacími potrebami“ sú v rámci 

triedy marginalizované. Učitelia ich majú tendenciu izolovať, pretoţe si myslia, ţe potrebujú 

niečo iné. Autor uvádza skúsenosť svojho študenta, ktorý bol súčasťou výskumu. Opisuje 

chlapca, ktorý mal špecifické problémy so správaním, bol násilný a musel sedieť sám v 

zadnom rohu. Študent ho na svojich hodinách nechal sedieť v skupine. Chlapec sa musel 

pripojiť k skupine a pracoval omnoho lepšie a jeho správanie sa výrazne zlepšilo. Triedna 

učiteľka povedala, ţe je nepravdepodobné, ţe to vydrţí. V inkluzívnom pedagogickom 

prístupe sa pozornosť venuje všetkým (Florian, Blalck-Hawkins, 2011). Vylučovanie bez 

detekcie potreby ako najbliţšia stratégia riešenia problému a  zameranie sa na individuálny 

výkon dieťaťa ako zrkadlenie miery svojho úspechu - mnohé podobné bariéry opisuje aj 

Horňáková (2017). 

 

5 Limity výskumu 

Išlo o výskumnú vzorku v rámci jednej materskej školy, ktorá mala inkluzívnu filozofiu 

a postoj v zmysle podpory tých, ktorí to potrebovali a ktorí sa ocitli v hlavnom prúde 

vzdelávania v tejto škole. V materskej škole bola snaha zabezpečovať začlenenie tých, ktorí 

boli vylúčiteľní alebo marginalizovaní. Na druhej strane sa nepodarilo všetkých učiteľov na 

tento postoj nasmerovať, čo mohlo skresliť pozorovanie podporných začleňujúcich stratégií 

pri práci s deťmi. Našťastie sme identifikovali pár učiteliek, ktoré dokázali prirodzene tento 

postoj a svoje zručnosti rozširovať v zmysle zvyšovania účasti všetkých detí na spoločnom 

učení sa, vrátane tých, ktoré sú identifikované ako deti v riziku, alebo tých, ktoré si vyţadujú 
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nejakú mieru podpory. Tieţ, hoci panuje všeobecná zhoda a chápanie, ţe inkluzívne 

vzdelávanie je proces zvyšovania účasti a zniţovania vylúčenia z kultúry, komunity a 

učebných osnov beţných škôl (Booth et al., 2000, podľa Florian, Black-Hawkins, 2011), tento 

proces môţe mať mnoho podôb a ešte vedie dlhá cesta k uchopovaniu fenoménov inklúzie 

a ich implementovania do praxe. Uţ len z pozície jej chápania. Za ďalší moţný limit 

povaţujeme, ţe výskum zrealizoval interný pracovník školy, čo na jednej strane pomáha 

k hlbšiemu uchopeniu skúmaných fenoménov, na druhej strane môţe dôjsť 

k subjektívnejšiemu vnímaniu reality. 

 

Záver 

V kvalitatívnom výskume sme z pohľadu moţností našej materskej školy identifikovali 

niektoré fenomény inkluzívnej praxe a naopak, tie ktoré ju nepodporujú. Snaţili sme sa 

podporiť naše zistenia s výskumami zo zahraničia a súhlasíme s Florianom a Black-

Hawkinsovou (2011), ţe inkluzívna pedagogika sa zameriava na rozšírenie toho, čo je beţne 

k dispozícii ako súčasť rutinného ţivota v triede, ako spôsobu reagovania na rozdiely medzi 

ţiakmi a nie na špecifickú individualizáciu pre niektorých. Predstavuje posun v myslení o 

výučbe a učení sa. Z nášho pohľadu bolo zaujímavé sledovať prácu učiteľky, ktorá viac 

pouţívala stratégie, ktoré sme zahrnuli do kategórií: Mnohorakosť ponuky a zámerná 

transformácia edukačnej aktivity v prospech dieťaťa, Zameranie sa v edukácii na proces 

a otvorené očakávania, Mapovanie primárnych potrieb a vytvorenie základu pre učenie, a 

ktoré by sme označili ako  tie, ktoré pomáhali zvyšovať účasť všetkých detí na spoločnom 

učení sa. Zaujímavé by bolo zisťovať, prečo učiteľka tieto stratégie pouţila. Tieţ by bolo 

dobrým námetom pre rozšírenie výskumu pýtať sa priamo učiteľov, čo povaţujú za pro-

inkluzívne a naopak, čo podľa nich v edukačnom procese inklúziu nepodporuje. V našom 

výskume sme tieţ zachytili fenomény, ktoré neboli podporné vzhľadom na všetky deti 

v skupine, ale uvedomujeme si, ţe prax učiteľa je tak mnohovrstvová a v priebehu dňa robí 

toľko rozhodnutí, o ktorých pozadí nevieme. Vo výskume sme si však všimli, ţe existujú typy 

učiteliek, ktoré by sme mohli povaţovať za „inkluzívnejšie“ ako iné. Tieţ by bolo zaujímavé 

zisťovať, prečo to tak je. V rámci našej praxe sme pozorovali, ţe na Slovensku sa chápanie 

inklúzie rôzni. Pokúsili sme sa načrtnúť tri roviny, ako uchopiť nazeranie na inklúziu a to 1. 

Eticko-filozoficko-právna rovina je o postojoch, etike, legislatíve, 2. Fyziologicko-

psychologická rovina je o moţnostiach, potrebách a limitoch dieťaťa, 3. Pedagogická rovina 

je o stratégiách, metodikách, formách a prístupoch k dieťaťu (Vodičková, Tóthová 2018). 

Rouse (2008) píše, ţe rozvoj efektívnej inkluzívnej praxe nie je len o rozširovaní vedomostí 

učiteľov, ale aj o ich povzbudení, aby robili veci inak. Podporovať ich, aby prehodnotili svoje 

postoje a presvedčenia. Inými slovami, malo by ísť o „vedieť“, „konať“ a „veriť“. Dá  sa to 

dosiahnuť iba vtedy, ak budú všetci učitelia podporovaní v rozvoji všetkých aspektov tohto 

procesu: poznanie, konanie a viera. Podľa autora, ak učitelia získajú nové vedomosti a sú 

podporovaní pri zavádzaní nových postupov, vyuţívajúc prístup „proste to urob“, potom      

sa postoje a presvedčenia v priebehu času menia. Rovnako, ak uţ učitelia majú pozitívnu 

vieru a sú podporovaní pri zavádzaní nových postupov, pravdepodobne získajú nové 

vedomosti    a zručnosti. Preto, ak sú zavedené dva z troch prvkov rozvoja inkluzívnej praxe, 

je pravdepodobné, ţe bude nasledovať tretí. 

Na záver by sme podporili myšlienku, ţe materská škola je dobrým miestom na začiatok 

inkluzívnej cesty a učiteľ musí rátať s tým, ţe v hlavnom prúde vzdelávania sa vyskytnú deti 

s potrebou podpory uţ z povahy ich variability, dynamiky vývinu a vysokej miery zraniteľnosti 

tohto obdobia, a preto je dôleţité, aby učitelia boli odborne a osobnostne pripravení. 
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Príspevok vznikol v rámci projektu KEGA č. 072UK-4/2019 MŠVVaŠ SR  "Formovanie 

učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej materskej a základnej škole." 
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Sebaponímanie a preţívanie adolescentov so sluchovým postihnutím 

v kontexte ich integrácie 

 

Katarína Zborteková 

 

Abstrakt: Na základe longitudinálneho sledovania psychického vývinu žiakov s 

prelingválnou poruchou sluchu vzdelávaných formou integrovaného vzdelávania sme 

zaznamenali okrem pozitívnych aj faktory, ktoré sa javia ako rizikové pre psychický vývin. 

Medzi benefity tejto formy vzdelávania patria širšie akademické spôsobilosti a v kognitívnom 

vývine najmä rozvoj hovorenej reči a komunikačných kompetencií. Na druhej strane nízky 

sociálny status až sociálna izolácia v kolektíve počujúcich spolužiakov, stres spojený so 

sťaženým porozumením a osvojovaním si učiva v dôsledku komunikačnej bariéry, absencia 

kontaktov s rovnako zdravotne znevýhodnenými rovesníkmi. V kombinácii s nefunkčným 

rodinným zázemím môžu pri dlhodobom pôsobení negatívne intervenovať nielen do 

prežívania, sociálno - emocionálneho vývinu, do procesu formovania vlastnej identity v 

období dospievania i do zdravotného stavu. V príspevku informujeme o niektorých takýchto 

dôsledkoch u nami sledovaných adolescentov a navrhujeme aj nami overené konkrétne 

možnosti ich eliminácie, ako sú napríklad interaktívne programy s triedou či forma tzv. 

obrátenej integrácie spĺňajúca požiadavky inklúzie. 

 

Kľúčové slová: integrované vzdelávanie, nepočujúci žiaci 

 

Úvod 

Počiatky integrovaného vzdelávania nepočujúcich ţiakov vnímali ich učitelia zo 

špeciálnych škôl so značnými obavami. V tom čase predovšetkým oni vedeli reálne posúdiť 

náročnosť tohto procesu, v ktorom paralelne s odovzdávania poznatkov bolo potrebné  u detí 

budovať komunikačný systém - hovorenú reč. Dnes školskú integráciu nepočujúcich detí 

najkritickejšie posudzujú niektorí členovia komunity Nepočujúcich, ktorí sa svojimi 

hodnotami, zvykmi, kultúrou a spôsobom  komunikácie vymedzujú voči počujúcej majorite 

a bránia sa asimilácii. Začlenenie nepočujúcich detí do škôl beţného typu uţ od 

predškolského obdobia povaţujú za neprirodzenú, namáhavú a málo efektívnu formu 

vzdelávania. Vyjadrujú svoje obavy o stratu identity a integrity osobnosti nepočujúcich detí, 

ktoré nebudú nikdy patriť medzi počujúcich a zároveň nebudú cítiť spolupatričnosť 

s Nepočujúcimi. Individuálnu školskú integráciu v materských a základných školách vnímajú 

ako nebezpečnejšiu formu segregácie (Cehlárik, 2007; Birka, 2007).  

 

Teoretické východiská 

Viaceré výskumy (Fujiki a kol.,1996; Doll,1996; Cummings, Davies, 1996; Coyner, 1993) 

potvrdzujú, ţe nepočujúci ţiaci  sa medzi počujúcimi spoluţiakmi cítia osamelí a odmietaní. 

M. Schmidt (2003) uvádza, ţe počujúci spoluţiaci vykazovali signifikantne niţší stupeň 

ochoty k interakcii s integrovanými nepočujúcimi  neţ ţiaci, ktorí s nimi nemali ţiadnu 

skúsenosť. V rozprávaní o svojich postihnutých spoluţiakoch pouţívali adjektíva negatívneho 

a súcitného charakteru. Podľa Stinsona, Antiu a Kuhara (tamtieţ) nepočujúce deti v beţných 

školách školu označujú ako miesto osamotenia, trápenia a ignorácie. Viacerí naši 

respondenti (Zborteková, 2000, 2004a,b, 2005, 2012) charakterizujú situáciu podobne: 

„počujúci si myslia, ţe nepočujúci sú mentálne retardovaní,  smejú sa z nich za chrbtom, 

poskytujú im nepravdivé informácie, odmietajú alebo ignorujú záujem nepočujúceho 
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o kontakt“ a pod. Proces formovania identity integrovane vzdelávaných ţiakov s poruchou 

sluchu je poznačený dlhodobou konfrontáciou s počujúcimi spoluţiakmi, od ktorých ich delí 

najmä komunikačná bariéra. Ťaţká prelingválna porucha sluchu spôsobuje, ţe ani dobre 

intelektovo a rečovo disponovaný jedinec nedokáţe pomocou načúvacieho aparátu zachytiť 

presne všetky informácie vo verbálnej  komunikácii s počujúcimi. Nedostatočné porozumenie 

nielen obsahu komunikovanej správy, ale aj jej kontextu, sťaţuje pochopenie významov, 

súvislostí a kontinuity udalostí a javov. Na druhej strane samotný rečový prejav nepočujúcich 

býva pre počujúceho ťaţšie zrozumiteľný pre poruchy vo výslovnosti, dysgramatizmy 

a neprirodzenú intonáciu a rytmus reči. Tieto skutočnosti obmedzujú proces 

komunikácie, narúšajú celkovú sociálnu orientáciu a podmieňujú sociálnu izoláciu. Tá môţe 

negatívne intervenovať v období dospievania do procesu formovania self conceptu 

a akceptácie vlastného postihnutia. S. van Gurp (2000) porovnávala  určité dimenzie self-

conceptu nepočujúcich stredoškolákov v kontexte troch foriem ich vzdelávania.                     

U integrovane vzdelávaných sa preukázala okrem akademických výhod aj vyššia úroveň 

sebapercepcie. Segregovane vzdelávaní (v špeciálnych školách či triedach) vykazovali 

vyššie sociálne výhody. Nepotvrdil sa vplyv spôsobu komunikácie - posunkový jazyk vs. 

hovorená reč, na sledované dimenzie self-conceptu. V porovnávacej štúdii holandských 

psychológov (T. van Gent et al, 2012) nepočujúci adolescenti vykazovali niţšiu úroveň 

sociálnej akceptácie, priateľských vzťahov a rozvoj ega neţ ich počujúci rovesníci. 

Regresnou analýzou socio-demografických premenných sa podaril potvrdiť pozitívny vzťah  

medzi úrovňou sebaúcty a sebavedomia a rozvojom ega adolescentov v závislosti od kvality 

komunikácie dieťa-rodič, typom a kvalitou vzdelávania, pravidelnosťou školskej dochádzky 

a zdravotným stavom dieťaťa.  

 

Výskumný zámer 

Ako  pôsobí dlhodobo neuspokojovaná potreba po rovnocenných  sociálnych kontaktoch 

a po sociálnom začlenení na formovanie identity a obrazu seba? Ako preţívajú 

a vyrovnávajú sa so svojou odlišnosťou v období dospievania integrovane vzdelávaní 

nepočujúci adolescenti, ktorým k preţitiu sociálnej akceptácie a spolupatričnosti chýbajú 

kontakty s rovnako postihnutými rovesníkmi? 

 

Výskumná vzorka 

Sledovali sme 25 prelingválne ťaţko sluchovo postihnutých adolescentov - 11 chlapcov 

a 14 dievčat, vo vekovom rozpätí od 15 do 20 rokov - priemerný vek 18 rokov 1 mesiac. 

V čase výskumu boli vzdelávaní na beţných stredných školách v Bratislave a Lučenci. 

 

Výskumné metódy 

Diagnostika osobnosti sluchovo postihnutých prostredníctvom posudzovacích škál 

a osobnostných inventárov je v našich podmienkach problematická (bliţšie Zborteková, 

2005), preto sme na tento účel zvolili najmä projektívne metódy – Test farebného 

sémantického diferenciálu, Kresbu seba v skupine a pološtruktúrované interview. Vychádzali 

sme z predpokladu vedomej i nevedomej projekcie osobnostnej štruktúry a sociálno-

emocionálnych charakteristík do málo štruktúrovanej podnetovej situácie. 

Princíp farebného sémantického diferenciálu (autor V. Ščepichin) spočíva v meraní 

subjektívneho významu podnetových slov. Interpretácia vychádza z individuálnej preferencie 

farieb a nie z ich všeobecného významu ako je tomu v iných obdobných testoch. Pouţili sme 
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štandardnú zostavu 45 podnetových slov, ku ktorým respondenti priraďovali vţdy 3 z 12 

moţných farieb. 

 

Výsledky a diskusia 

V tomto kontexte bliţšie rozoberieme podnetové slovo JA a slová, s ktorými vytváralo 

významové asociácie. Je zaujímavé, ţe 92% sledovaných osôb vykazovalo vysoký počet 

(nad 50%) asociácií s pojmom JA, čo autori metódy vysvetľujú prechodným alebo trvalým 

zameraním vyšetrovaných osôb na vlastnú osobu a zvýšené sebapozorovanie. Prehľad 

podnetových asociácií uvádzame v tabuľke 1. 

 

Tab. 1: Asociácie podnetových slov so slovom JA v TBSD (N = 25) 

Podnetové slovo Počet Interpretácia 

strach 100% (25) zvýšená hladina anxiety 

byť prvý 88% (22) túţba po dominancii 

láska 84% (21) zníţená kritičnosť, egocentrizmus 

hodnota JA vyššia ako 

najlepší chlapec/dievča 

 

80% (20) 
neadekvátna autorecepcia 

smrť 64% (16) známky autoagresie, suicidálne tendencie 

útočiť, biť sa , bitka 52% (13) zvýšená pohotovosť k agresivite 

bolesť 48% (12) hypersenzitivita 

choroba 28% (7) tendencia úniku do choroby 

najhorší chlapec/dievča 20% (5) 
pocit menejcennosti, stotoţnenie sa s úlohou 

čiernej ovce 

hodnota JA niţšia ako 

najlepší chlapec/dievča 
20% (5) adekvátna autorecepcia 
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Pre sledovanú skupinu boli typické charakteristiky, ktoré uvádzame v tabuľke 2. 

Tab. 2: Najpočetnejšie charakteristiky sluchovo postihnutých adolescentov v TBSD (N = 25) 

Charakteristika Počet 

zvýšená hladina úzkosti 100% (25) 

menšia diferenciácia v emočnej oblasti 96% (24) 

adjustačné ťaţkosti s rovesníkmi 92% (23) 

zvýšené sebapozorovanie 92% (23) 

známky depresivity 92% (23) 

pocit nedostatočnej citovej saturácie 84% (21) 

túţba po šťastí, láske, zábave a odmene 84% (21) 

prejavy infantility 76% (19) 

nevyhranená osobnosť 76% (19) 

dysfória 64% (16) 

pocity núdze a ţivotnej nespokojnosti 56% (14) 

menej realistická percepcia sveta, úniky do fantázie 48% (12) 

oslabenie vôľových vlastností 48% (12) 

hypersenzitivita 48% (12) 

túţba po lepších vzťahoch a porozumení 44% (11) 

hypománia 40% (10) 

zníţená kontrola afektívnych reakcií 32% (8) 

 

Uvedené charakteristiky sledovaných adolescentov môţu zodpovedať vekovým 

špecifikám a typu postihnutia. Vysoký výskyt úzkosti, depresivity, túţby po dominancii, 

adjustačných ťaţkostí,  egocentrizmu, silnej potreby šťastia, radosti, lásky a zábavy si 

vysvetľujeme ako dôsledok náročnejšieho spôsobu vzdelávania a tieţ ako sprievodné javy 

procesu dospievania, ktorý u osôb so sluchovým hendikepom komplikuje neprimeraný 

sociálny status a nedostatočné sociálne potvrdenie vlastnej hodnoty zo strany počujúcich 

rovesníkov. Niţšia emocionálna diferenciácia sa v literatúre udáva ako charakteristika 

nepočujúcej populácie. Pri celkovom zhodnotení individuálnych profilov sme významné 

odchýlky od normy (nad 50%) zaznamenali iba v 6 prípadoch, čo je 24% súboru.  

V metóde Kresba seba v skupine bolo úlohou nakresliť seba v beţnej ţivotnej situácii 

spolu s blízkymi osobami. Za kritéria hodnotenia sme si zvolili: 

- počet  znázornených osôb (1, 2-3, 4 a viac), 

- vzťahy medzi osobami (podľa pozície, veľkosti a aktivity postáv), 
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- téma kresby (škola, rodina, voľný čas), 

- formálne a farebné prevedenie, 

- špecifické prejavy (deformácie postáv, agresivita, originalita). 

 

Podobne ako v predchádzajúcich sledovaniach detí vo veku 7 aţ 15 rokov (Zborteková, 

2000), polovica probantov (48%) sa napriek opakovanej inštrukcii nakreslila samotná. V 36% 

sa na obrázku vyskytovali 2-3 osoby a v 16% ich bolo viac ako 4. Vo všetkých 13 prípadoch 

boli znázornené osoby v primeranom vzťahu - rozprávali sa alebo sa zúčastňovali spoločnej 

aktivity (šport, prechádzka, tanec, práca v záhrade). Nelíšili sa svojou veľkosťou, pozíciou, 

farebným zvýraznením. Iba 1 dievča sa nakreslilo v ľavom dolnom rohu ako si číta a ostatní 

členovia rodiny pracujú v záhrade. Obsahová náplň kresieb sa týkala predovšetkým trávenia 

voľného času – pri počítači 20%, pri športe 40%, v prírode 28%, 12% v kruhu členov rodiny. 

Štyria autori sa znázornili vo viacerých situáciách. Ani raz sa nevyskytla téma školy, hoci 

v nej mladí ľudia trávia väčšinu svojho času. Z formálneho hľadiska boli všetky kresby 

primerane štruktúrované, celú plochu papiera formátu A4 vyuţilo 84% respondentov a 16% 

polovicu plochy. 72% kresieb bolo farebných, pričom prevládali zelená, modrá, hnedá, ţltá 

a červená farba. Špecifické prejavy signalizujúce prípadnú patológiu (chýbanie častí či 

deformity ľudskej postavy, agresívne scény, opakované gumovanie a opravy, prerušované 

čiary a pod.) sme nezaznamenali. Získané kresby nesvedčili o narušenom obraze seba, 

u niektorých dievčat sme však mali pocit určitej idealizácie seba a svojho prostredia. Za 

cenný údaj povaţujeme tzv. sólo kresby – bez prítomnosti blízkych osôb, čo môţe 

potvrdzovať pretrvávajúcu sociálnu izoláciu pomerne vysokého počtu sledovaných osôb. 

V tejto súvislosti sa zmienime ešte o najčastejších ţelaniach, resp. očakávaniach od 

ţivota, ktoré čiastočne odkrývajú záujmovú a hodnotovú orientácii sledovaných osôb. Štyria 

adolescenti si najviac priali, aby sa im vrátil sluch, čo svedčí o aktuálnosti reálneho 

vysporiadávania sa so svojím postihnutím. Najpočetnejšie boli ţelania týkajúce sa 

úspešného ukončenia strednej školy, pokračovania v ďalšom štúdiu na VŠ a získanie 

dobrého zamestnania. Tesne za nimi nasledovala túţba po priateľoch, láske a zaloţení si 

rodiny, rovnako u chlapcov ako u dievčat. S určitým odstupom nasledovalo prianie byť 

šťastným, úspešným, najmä v športe a túţba  cestovať. V menšine boli ţelania typu mať veľa 

peňazí na nákupy, vlastniť rodinný dom a auto. Tieto odpovede ponúkali adolescenti v niţšej 

vekovej kategórii (15-16). Na otázku, čo by radi vo svojom okolí zmenili  prevládali 

prosociálne odpovede: zabezpečili by ţivot všetkým ľuďom bez vojen, teroristických útokov, 

prírodných katastrof, hladu, chorôb, ţivot v mieri a pokoji,  bez škodlivých tovární a zlých 

ľudí, s dostatkom peňazí pre všetkých. V jednom prípade sa vyskytlo ţelanie zlepšiť 

postavenie sluchovo postihnutých v spoločnosti, rozvíjať ich kultúru a zabezpečiť im viac 

moţností. Všetci probandi vyjadrili názor, ţe by sa znova rozhodli pre integrovaný spôsob 

vzdelávania, pretoţe napriek mnohým ťaţkostiam dokáţu lepšie komunikovať a rozumieť 

svetu počujúcich. 

 

Záver 

Dospievanie nepočujúcich vo svete počujúcich je náročná ţivotná situácia. Získanie 

výhody lepšej šance na vzdelanie nezaručuje automaticky primeranú sociálnu akceptáciu 

a pozitívny sociálny status v majoritnej spoločnosti. Uspokojená potreba sociálneho 

potvrdenia vlastnej hodnoty v období formovania identity a integrity osobnosti pomáha 

eliminovať zvýšené riziká, spojené s obdobím adolescencie a je dôleţitým ukazovateľom 

duševného zdravia. Otázka či je pre rozvoj identity nepočujúcich dôleţité vzdelávanie 

segregovanou alebo integrovanou formou nie je správne poloţená a neexistuje na ňu 
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jednoznačná odpoveď. Spôsob vzdelávania je potrebné zvoliť individuálne podľa dispozícii 

dieťaťa. Pre duševnú pohodu, rozvoj osobnosti a potenciálu jedinca a jeho ţivotnú 

spokojnosť well - being  je dôleţitá kvalita výchovy v rodine a vzdelávania v škole, ktoré 

kladú základy sebaúcty a sebavedomia i sebaúčinnosti všetkých, nielen nepočujúcich. Spolu 

s Hintermairom (2007) sa domnievame, ţe cestou je otvorenosť svetu a akulturácia, nie 

izolácia. 
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podpory. In: LECHTA, V.: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. 

Bratislava, IRIS,  s. 260 -272,  ISBN 978-80-89256-89-1, 370 s. 



99 
 

O autorke 

PhDr. Katarína Zborteková 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

e-mail: katarina.zbortekova@vudpap.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

2020 


