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PREDHOVOR
Rast odboru liečebnej pedagogiky ako vedeckej a praktickej disciplíny pomáhajúcich
profesií je postavený na pevnej výskumnej platforme, ako i neustálom prepájaní vedného
odboru s novými poznatkami a skúsenosťami liečebných pedagógv z praxe. Základňa
odborníkov a výskumníkov v liečebnej pedagogike sa začína budovať už počas štúdia, a to
najmä v magisterskom programe. Študenti sú vedení k aplikácii liečebnopedagogického
prístupu a metód v práci s jednotlivcami a skupinami ľudí so znevýhodnením alebo inou
potrebou podpory kompetencií. Zároveň, súčasná doba apeluje na využívanie postupov, ktoré
sú výskumne podložené a overené. Preto je dôležitou súčasťou kvalifikácie liečebného
pedagóga aj schopnosť viesť výskum a prezentovať jeho výsledky.
Katedra liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave nesie tradíciu Študentských liečebnopedagogických dní, ktoré nadväzujú na
Liečebnopedagogické dni odborníkov z praxe a akademických pracovníkov. V januári 2015
bola zrealizovaná medzinárodná vedecká konferencia Expresívne terapie vo vedách o človeku
2015. Pokračovaním bola študentská konferencia, ktorá sa uskutočnila 14. mája 2015
v Bratislave. Študenti, ktorí v tomto roku ukončujú magisterské štúdium, na tejto konferencii
prezentovali poznatky a výsledky výskumov svojich diplomových prác.
Predložený zborník z tejto študentskej konferencie nesie názov Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Je rozdelený tematicky podobne ako program konferencie do
sekcie A zameranej na cieľovú skupinu detí a mladistvých a sekcie B zaoberajúcej sa
cieľovou skupinou dospelých a seniorov.
Veríme, že zborník bude prínosom ako pre prax, tak i pre sumarizáciu výskumu
mladých odborníkov v liečebnej pedagogike.

V Bratislave 30. júna 2015

editorky
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SEKCIA „A“ Práce zaoberajúce sa cieľovou skupinou detí
a mladistvých
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PODPORNÝ PROGRAM PRI ADAPTÁCIÍ DIEŤAŤA
V INŠTITUCIONALIZOVANOM ZARIADENÍ
Bc. Michaela MAĎAROVÁ

Abstrakt:

Táto

diplomová

práca

je

zameraná

na

podporu

adaptácie

dieťaťa

v inštitucionalizovanom zariadení. Popisuje základné vývinové charakteristiky obdobia
predškolského veku a zároveň približuje problematiku odpútania dieťaťa od blízkej osoby
v prvých týždňoch nástupu do materskej školy. Pozornosť sme venovali aj aktívnej spolupráci
rodiny a materskej školy. V závere práca analyzuje komunikáciu a interakciu dieťaťa
s dospelým, ako hlavný faktor progresu adaptácie
Kľúčové slová: adaptácia, dieťa predškolského veku, materská škola, rodina, komunikácia,
interakcia, hra.

Teoretické východiská
Vstup dieťaťa do materskej školy nie je iba krátkodobou prechodnou udalosťou, ale ide
o každodenný pobyt v inštitúcii s vlastným rytmom a fungovaním života. Autorka Guziová a
kol.(2011) tvrdia, že dvojročné a trojročné deti sa nachádzajú v období mladšieho
predškolského veku. Z pohľadu vývinovej psychológie je to obdobie batoľaťa, kedy je dieťa
ešte stále výrazne závislé na matke či iných blízkych osobách. Aj napriek tomu, že medzi
dieťaťom a vzťahovými osobami dochádza k postupnému uvoľňovaniu väzieb, je dôležité
pripraviť dieťa na túto dôležitú zmenu. Významným medzníkom je vek troch rokov, kedy u
mnohých detí nastáva lepšie prijímanie matkinej neprítomnosti. Dieťa sa po treťom roku cíti
bezpečne aj na neznámom mieste s vedľajšími väzbovými osobami ako je napríklad učiteľka.
Život dieťaťa nadobúda nový rozmer. V novom mikrosociálnom prostredí je konfrontované
s novými ľuďmi, sú naň kladené nové požiadavky. Činnosti sú realizované v rámci presne
stanoveného režimu dňa a pre dieťa začínajú platiť nové pravidlá správania sa v zmysle
úspešnej vzájomnej kooperácie v kolektíve a podobne. Aby dieťa zvládlo všetky požiadavky a
úspešne sa adaptovalo na materskú školu, je dôležitá súčinnosť mnohých endogénnych a
exogénnych faktorov.
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V

predškolskej

pedagogike

sa

pojem

adaptácia

používa

v

súvislosti

s prispôsobovaním dieťaťa podmienkam, v ktorých vyrastá. Z didaktického hľadiska
v materskej škole ide o prispôsobovanie sa prostrediu, výchovným a vzdelávacím činnostiam
a aktivitám, pôsobeniu učiteľa/učiteľky. Ide o proces dlhodobý, často aj zložitý, trvajúci
niekoľko dní, týždňov až mesiacov. Zložitosť procesu vychádza z adaptačných zmien, ktoré
sa u detí uskutočňujú na úrovni orgánov, systémov i organizmu ako celku, zahrňujú
komplexné zmeny v ich psychike a správaní. Medzi adaptáciou a reakciou nie je ostrý
prechod. Opakované reakcie stimulujú proces morfologických zmien orgánov, zdokonalenie i
prestavbu ich funkcií, čím sa reakcia mení na trvalý stav - adaptáciu.
Dieťa sa začína pohybovať medzi dvoma výchovnými systémami rodinou a
materskou školou. U dieťaťa nastáva striedanie dvoch rôznych oblastí života. Najdôležitejšou
jednotkou spoločenského života dieťaťa bola a aj bude nepochybne rodina. V rodine začínal
a postupne sa rozvíjal sociálny a emocionálny život dieťaťa. V rodine sa nielen vytvárajú prvé
väzby dieťaťa, ale sa tam učí

mnohým sociálnym rolám. Tvorí neodmysliteľnú súčasť

v celom jeho detstve. Rodina poskytuje dieťaťu prostredie, v ktorom sa cíti bezpečne a
chránené. Ako dôležitý faktor adaptácie považujeme pozitívny vzťah dieťaťa so vzťažnou
osobou. Kvalitná citová väzba je preto pre ďalší vývin dieťaťa zásadne dôležitá. Říčan
(2004, s. 38) citovú väzbu definuje ako „trvalé emocionálne puto, charakterizované potrebou
vyhľadávať a udržovať blízkosť s určitou osobou, hlavne v podmienkach stresu“. Základnou
funkciou citovej väzby pre dieťa je: Cítiť sa bezpečne, vedieť sa upokojiť. Greškovičová
(2012) charakterizuje bezpečnú väzbu tým, že dieťa na odlúčenie reaguje strachom, plače,
volá a aktívne matku hľadá. Keď sa matka vráti, dieťa prejavuje zreteľnú túžbu po telesnom
kontakte. Telesným kontaktom sa dieťa s bezpečnou väzbou spravidla rýchlo ukľudní a po
niekoľkých minútach ho môže matka pustiť. Blízka osoba by mala citlivo reagovať, prístupná
signálom dieťaťa. Deti s istou väzbou sú odolnejšie voči psychickému zaťaženiu, majú viac
možností ho zvládnuť, vytvárajú priateľské vzťahy, pri konfliktoch sa správajú viac
prosociálne a menej agresívne.
Fontana (2003) konštatuje, že ďalšou sociálnou skupinou sa neodmysliteľne stáva
materská škola, učitelia a rovesníci, s ktorými sa dieťa zoznamuje a každodenne stretáva.
Matějček (2000)

píše, že jasle sú zariadením pre dospelých a deti by si ich nikdy

nevymysleli, kde naopak materská škola je zariadenie pre deti a deti by si ju vymysleli, i keby
v dnešnej podobe nebola. S touto výpoveďou autora plne súhlasíme, pretože dieťa
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predškolského veku potrebuje zariadenie, kde sa bude stretávať s rovesníkmi a ďalej sa
rozvíjať. Veľkým lákadlom je pre dieťa spoločnosť druhých detí, ich hra a hračky. Dieťa
predškolského veku jednoducho materskú školu potrebuje a to, čo sa v nej naučí mu rodina
v rovnakej miere nezabezpečí. Ako uvádza Pružinská (2006), materská škola sa stáva pre
dieťa akousi ,,duchovnou komunitou“, ktorá so sebou prináša atmosféru rovnosti.
Pri úspešnej adaptácii vychádzame z predpokladu, že pedagóg, ktorý disponuje
poznatkami a v praxi venuje dôraz na osobnostne orientovanú výchovu. Zameranie výchovy
a vzdelávania na jedinečnosť a individualizovaný rozvoj osobnosti dieťaťa je výsledkom
antropologickej orientácie v pedagogike. Obrat k dieťaťu priniesol do výchovy a vzdelávania
hodnoty humanizmu a demokracie, ktoré podporujú individuálny vývin dieťaťa, realizáciu
jeho jedinečnosti, sebarozvoj a zároveň zdôrazňujú potrebu pomoci a ochrany dieťaťa. Ako
uvádza Kosová (2000), nemožno zabúdať na to, že v humanistickej pedagogike sa výchova
chápe ako vzťah dvoch ľudí a k zmene jedinca dochádza iba pri prežívaní tohto vzťahu. Ide o
vzťah, ktorý pomôže dieťaťu rásť, v ktorom samotné dieťa dostane priestor na rozvíjanie seba
samého. Okrem dospelej osoby sa pre dieťa stáva významný kolektív detí. Matějček (2000)
hovorí, že dieťa predškolského veku po treťom roku za normálnych okolností prekračuje
hranice svojho najbližšieho rodinného kruhu a k uvedomeniu si vlastného ja, k svojej identite,
pridáva nový významný prvok a to je vzťah k druhým deťom. Môžeme si všímnúť, že
v tomto období väčšina detí po spoločnosti druhých detí vyslovene túžia. Sú šťastné, keď si
ich druhé deti všimnú, vezmú ich do hry a podobne. Vo vzťahu k deťom sa tu rozvíjajú rôzne
schopnosti. Je to predovšetkým schopnosť spolupráce napríklad v hre aj keď zo začiatku
v kratšom časovom intervale. Sú to však aj prosociálne vlastnosti, ktoré mu umožnia
začleniť sa do rôznych sociálnych skupín.
Môžeme konštatovať, že medzi podporné faktory v procese adaptácie patrí
nepochybne rodina. No keď sa dieťa ocitá priamo v triede hlavným podporným prvkom sa
stáva zástupná osoba v našom prípade sa ňou stáva učiteľ alebo liečebný pedagóg. Učiteľ ako
podporná jednotka dokáže plnohodnotne prosperovať až v plnohodnotnej komunikácii a
interakcii s dieťaťom, inými deťmi a tiež rodičom. Helus (2004) tvrdí, že medziľudské vzťahy
majú zásadný význam pri rozvoji detskej osobnosti. S týmto tvrdením súhlasíme, no ak chcem
skutočne porozumieť vzťahu učiteľa a dieťaťa, musíme brať do úvahy skutočnosť, že
realizácia medziľudských vzťahov prebieha v bezprostrednej interakcii a komunikácii. Pri
vytváraní podporného vzťahu a nadobúdaní dôvery je rozhodujúca kvalita komunikácie a
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interakcie, ktorá prebieha medzi pedagógom a dieťaťom. Akonáhle sú deti schopné chápať,
čo im učiteľ komunikuje a môžu vkladať svoje potreby do slov, potenciál pre komunikáciu
mimoriadne vzrastá. V kvalitnej interakcii a komunikácii sa dieťa od nástupu do materskej
školy učí, že môže učiteľke dôverovať a tak získava schopnosť vytvárať slobodné a bezpečné
vzťahy.
Guziová a spol. (2011) dodáva, že je potrebná predovšetkým pomoc a citová podpora
dospelých, najmä v adaptačnom období, niekoľko týždňov po nástupe do materskej školy, ale
aj niekoľko dní po chorobe, ba dokonca aj deň po víkende. Dôležité je preto utvárať
v materskej škole u detí pocit istoty a bezpečia a poskytovať im dostatok telesného kontaktu
prostredníctvom verbálnej i neverbálnej komunikácie, napríklad zodvihnutie na ruky, očný
kontakt, úsmev, pohladenie alebo pritúlenie.

Metodológia
Metodológia výskumu je podľa Gavoru (1999) vedná disciplína, ktorá skúma a opisuje
presné plánovanie, organizáciu a realizáciu výskumnej činnosti. Naša práca má charakter
kvalitatívneho výskumu. Kvalitatívny výskum je výskum, u ktorého sa výsledkov nedosahuje
pomocou štatistických procedúr alebo iných spôsobov kvantifikácie., Jeho hlavnou črtou je
dlhodobosť, intenzívnosť a podrobný zápis (Gavora, 1999). Úlohou nás ako výskumníkov je
teda zozbieranie objektívnych dát od participanta, učiteľov a rodičov. Súčasťou kvalitatívneho
výskumu je stanovenie výskumných otázok, ktoré sú v závere výskumu zodpovedané.
Orientovali sme sa na poznanie konkrétneho subjektu v jeho celistvosti, komplexnosti a
jedinečnosti v najširšom kontexte a dynamike jeho vývinu (Svoboda, 1999).
Výskumne relevantné údaje počas procesu adaptácie dieťaťa na predškolskú inštitúciu,
sme priebežne získavali prostredníctvom nasledovných metód: štrukturovaného interview,
pozorovania, anamnézy, analýzy výsledkov činností, analýzy úloh a kazuistickej metódy.
Naším cieľom bolo identifikovať pozitívne a negatívne znaky postupu adaptácie
dieťaťa na inštitúciu v procese ranej socializácie. Progresívne stopy dieťaťa v procese
adaptácie sme sa snažili podporiť prostredníctvom liečebnopedagogických cvičení z terapie
hrou, arteterapie, dramatoterapie, biblioterapie a podobne. Našou výskumnou vzorkou je
dievčatko vo veku troch rokov, ktoré nastúpilo do predškolského súkromného zariadenia v
januári
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inštitucionalizovaného zariadenia, spomenutá participantka bola vhodný adept na prácu nášho
výskumu.

Výskumné zistenia
Ako podporný faktor zástupnej dospelej osoby sme považovali predovšetkým
individuálny prístup založený na vytvorení bezpečného a dôverného vzťahu s dieťaťom.
Prítomnosť terapeuta nielen v čase realizácie liečebnopedagogických cvičení, ale počas
celého dňa prítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení.
Podporným faktorom sa stala predovšetkým verbálna a neverbálna komunikácia
terapeuta. Z verbálnej oblasti išlo hlavne o neustále nadväzovanie komunikácie a iniciovanie
kontaktu, vysvetľovanie a vedenie dieťaťa. Podporujúce bolo reflektívne počúvanie,
ubezpečovanie, empatické zdieľanie a potvrdzovanie detskej emócie. Ďalším podporným
prvkom bolo vedenie dieťaťa v oblasti hry a to iniciovanie hry, motivovanie dieťaťa do hry,
upútanie jeho pozornosti.
Z neverbality išlo o využitie pozitívneho emocionálneho gesta a to úsmevu, ktorým
terapeut naznačoval dieťaťu, že je všetko v poriadku a že aj on sám je v harmónii a pohode.
Komunikácia a interakcia počas celého dňa nielen počas realizácie cvičení.
Za pozitívny faktor sme považovali predovšetkým komunikáciu a interakciu, ktorá
bola nepochybne súčasťou každého liečebnopedagogického cvičenia. Využívali sme
liečebnopedagogické cvičenia s prvkami terapie hrou, arteterapie, biblioterapie, muzikoterapie
a dramatoterapie. V arteterapii sme sa zamerali na prácu s výtvarným materiálom, neskôr
s prírodným materiálom. V biblioterapii sme využívali ako podporný prvok najskôr
jednoduché riekanky, ukazovačky, neskôr detské knižky s jednoduchými rozprávkami.
Využívali sme techniku voľného prerozprávania príbehu, ktorý bol prostriedok k nadviazaniu
komunikačnej interakcie. Liečebnopedagogické cvičenia boli realizované hravou formou. Ich
cieľom bolo predovšetkým zaujať pozornosť dieťaťa, eliminovať napätie a vytvárať v triede
príjemnú atmosféru.
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Závery
Pri práci s našim participantom veľmi pomáhal úsmev a pohladenie, ktoré v mnohých
prípadoch nahradili slová. Neoceniteľným pomocníkom sa stala tranzitórna hračka, s ktorou
sme pracovali na každom stretnutí. Stala sa súčasťou mnohých aktivít, hier a súčasťou nášho
vzťahu. Dieťaťu poskytovala pocit istoty a bezpečia. Nesmela chýbať pri návšteve školského
dvora a ani pri odpočinkovej činnosti. Pozornosť dieťaťa sme v mnohých prípadoch zaujali
hlasom. Práca s tónom a farbou hlasu spojená s momentami prekvapenia nesmela v našej
práci chýbať. Kdekoľvek sme sa pohli, všetko sme komentovali. Dieťa tak vie, prečo
odchádzame z triedy a kam ideme. Prečo určité činnosti vykonávame, prečo cvičíme načo
slúžia farebné bodíky na koberci, to všetko dieťa zaujíma.
Ďalším dôležitým faktom, na ktorý sme počas výskumnej práce prišli je, že dieťa
nenútime za každú cenu zapájať sa do činností vychadzajúcich z denného režimu. Dieťa
potrebuje priestor, odvahu a čas zapojiť sa. Môžeme uviesť príklad v hre na kohútika.
Hudobno - pohybovú hru sme opakovali pravidelne. Najskôr hru dieťa pozorovalo zo stoličky
- z jeho bezpečnej vzdialenosti, neskôr sa zapojilo a chytilo sa s deťmi za ruky. Neskôr sme
mohli pozorovať, že dieťa pridalo k pohybu aj spev. A až keď to tak cítilo, prevzalo na seba
rolu kohútika, postavilo sa samo do stredu kruhu a ostatné deti sa okolo neho točili a spievali.
Možno na prvý pohľad úplne jednoduchá činnosť, ale pre dieťa dôležitá, obsahujúca
nespočetne veľa úkonov, odhodlania a iniciatívy. Celý tento proces prebehol pokojne,
nenútene a dieťa ho zvládlo na jednotku s úsmevom na perách a pocitom hrdosti, že niečo
dokázalo. Pozornosť dieťaťa bola zaujatá pútavým čitaním teraputky, maňuškou, ktorá sa
dieťaťu často prihovárala a podobne. Ak vychádzame z nášho výskumu, môžeme usúdiť, že
prítomnosť dospelej zástupnej osoby sa v procese adaptácie ukázala ako prvoradá a nijakým
spôsobom nezastupiteľná.
Dospelý je ten, ktorý citlivo sprevádza dieťa prvými dňami, týždňami. Keď je dieťa
napäté a vystrašené nedokáže sa zahĺbiť do hry. Tu je potrebná prítomnosť, dospelého,
vedenie, kontakt, verbálne prihováranie. Dieťa upokojuje milý a pokojný hlas učiteľky alebo
terapeuta, empatické pochopenie detských obáv, ktoré sú v rozhovore reflektované a jeho
emócie potvrdzované. Vieme, že pri väčšom počte detí je to mnohokrát sťažené, ale nie
nemožné. Keď podchytíme jedno dieťa vyhneme sa lavínovej reakcii intenzívnych prejavov
druhých detí. Nesmieme zabudnúť informovať rodičov o progese adaptácie, jednotlivo zhrnúť
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progresívne prejavy, ktoré počas stretnutí nastali. Rodičia majú právo vedieť ako ich dieťa
postupuje.
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PREJAVY A FORMY LATENTNEJ AGRESIE V SKUPINÁCH
PREDŠKOLSKÉHO VEKU
Bc. Katarína GERGELYOVÁ

Abstrakt: Cieľom práce je zistiť a spracovať prejavy latentnej agresie v skupinách detí
predškolského veku s dôrazom na latenciu v aktívnom konaní počas riadených edukačných
aktivít a počas voľnej hry. Empirickej časti predchádza teoretický prehľad pojmov súvisiacich
s agresívnym konaním. Ďalej špecifickejšie popisujeme prejavy a formy lantentnej agresie v
skupinách predškolského veku a možnosti a limity podpory latentej agresie v sociálnej
skupine.
Kľúčové slová: agresívne konanie, latentná / skrytá agresia, materská škola, predškolský vek,
správanie, prejavy, posudzovanie prejavov

Teoretické východiská
S neustávajúcim vývojom technológii a celkovo materiálneho sveta sa určitým
smerom rozvíja aj naša spoločnosť. V kontexte našej práce sa zameriavame na predškolský
vek, kedy odborníci zaznamenávajú zmeny v správaní sa detí „dnešnej doby“ oproti starším
generáciám v období ich predškolského veku. Veľa sa hovorí o celkovom zhoršení správania
sa detí, hľadajú sa príčiny, vymýšľajú sa rôzne intervenčné stratégie a nápravné opatrenia.
Jedným z relatívne mladších pojmov je aj pojem latentná agresia, ktorý sa pokúsime
čitateľovi priblížiť a špecifikovať.
Medzi pojmy v súvislosti s agresívnym konaním vo všeobecnom kontexte patria
agresia, agresivita a šikanovanie (a rôzne typy šikanovania, napr. kyberšikana či mobbing),
ktoré sa často krát zamieňajú, alebo sú považované za synonymá.
Agresivita ako pojem v kontexte pedagogiky je definovaný kolektívom autorov
(Průcha, Walterová, Mareš, 1995) ako útočnosť, tendencia prejavovať nepriateľstvo či už
slovne alebo útočným činom, tendencia presadzovať sám seba, svoje záujmy a ciele
bezohľadne, nemilosrdne až brutálne a ako tendencia ovládnuť sociálnu skupinu, získať také
postavenie, ktoré umožňuje vnucovať jej určité názory, rozhodovať o jej činnostiach a osude
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jednotlivých členov. Agresia ako súčasť agresívneho konania je zadefinovaná v
psychologickom slovníku (Hartl, Hartlová, 2009) ako útočné či výbojné správanie, ako prejav
nepriateľstva voči určitému objektu, ako úmyselný útok na prekážku, osobu či predmet stojaci
v ceste k uspokojeniu potreby (reakcia na frustráciu).
Ďalej napríklad vzťahovú agresiu definujú Lochman, Powell, Clanton a McElroy
(2006) ako ubližovanie druhým nie fyzickým násilím, ale činmi, ktoré narúšajú rovesnícke
vzťahy alebo vyhrážaním sa týmito činmi. Kováčová (2014) uvádza, že latentná forma
šikanovania je najčastejšie pomenovaná ako vzťahová agresia. Autorka (ibidem, s. 19) píše,
že “základom latentného agresívneho konania je poškodenie sociálnej reputácie obete a s ním
súvisiaci status jednotlivca ako obete. Realizuje sa akoukoľvek verbálnou i neverbálnou
formou so zámerom ublížiť a prezentovaná je skryto a sprostredkovane”.
Kováčová (2011) tvrdí, že už v predškolskom veku možno pozorovať prejavy
racionálne pôsobiacej agresie, ako napríklad konštruovania prekážok v zmysle sociálnych
vzťahov v skupine. Autorka (ibidem) vysvetľuje, že dané prejavy začínajú ako nevinné
postrkovania, ale prechádzajú do neochoty integrovať dieťa do hry či ignorácie dieťaťa,
agresorov opakovaný úspech zvyčajne povzbudzuje k intenzívnejším a frekventovanejším
prejavom agresie. K tomu Crick et al. (2001) konštatuje, že latentne agresívne správanie
v predškolskom veku reflektuje celkovú povahu vzťahov daného veku a detské, relatívne
zjednodušené sociálne zručnosti. Autor (ibidem) svoje tvrdenie rozvádza, že deti v tomto
veku sa len začínajú učiť sociálnym zručnostiam a keď nastane situácia príhodná vzťahovej
viktimizácie, deti prejavia svoju typickú priamosť a úprimnosť. Ďalšou charakteristikou
skrytej agresie v predškolskom veku podľa autora (ibidem) je, že toto správanie je najčastejšie
okamžitou odpoveďou na „priestupky“, nie na udalosti z minulosti. Intenzívnejšie, vážnejšie
prejavy skrytej agresie (napr. ohováranie, šírenie klamstiev, popísane v nasledujúcej
podkapitole) sa podľa Crick et al. (2001) vyskytujú neskôr, v školskom veku, komplexnejšie
a sofistikovanejšie ako prejavy predškolákov.

Dizajn výskumu
V práci sme sa venovali deťom predškolského veku, keďže prejavy latentnej agresie sa
začínajú prejavovať už v tomto období (napr. Crick, Werner, 1998; Kováčová, 2014;MurrayClose, Crick, Galloti, 2006). Terminius technikus latentná agresia a jeho komplexný význam
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je v laickej, ale bohužiaľ často aj odbornej verejnosti neznámy. Preto sme názoru, že naša
práca ponúkne bohatý teoretický prehľad pre odborníkov či študentov rôznych odborov
zaujímajúcich sa o problematiku agresie. Rovnako, výskumné zistenia načrtnú skutočný stav
výskytu agresívneho konania v MŠ, zameraný na prejavy a formy latentnej agresie. Tieto
zistenia môžu poslúžiť aj odborníkom v praxi, ktorí často prejavy latentnej agresie nezachytia.
Intenzívnejšie prejavy chybne interpretujú napr. ako verbálnu agresiu, ktorá môže mať iný
kontext. Aj to je dôvodom prečo je potrebné hlbšie sa venovať a skúmať oblasť latentnej
agresie, príčiny jej vzniku, prejavy, v neposlednej rade aj dôsledky. Iba poznaním týchto
skutočností môžeme deťom, či už agresorom alebo obetiam agresie, poskytnúť plnohodnotnú
intervenciu, pomoc.
Pre výskum sme si stanovili nasledovné predpoklady:
1. Počas sociálnych situácií budú chlapci používať menej prvky latentne agresívneho konania
v porovnaní s dievčatami.
2. Latentne agresívne konanie sa bude vyskytovať častejšie v skupinách s integrovaným
znevýhodneným jednotlivcom, ako v skupinách intaktných detí.
3. Prejavy latentne agresívneho konania sa objavujú skôr u starších detí predškolského veku
v porovnaní s deťmi do troch rokov.
Výskumnú vzorku tvorili deti predškolského veku, v počte 65, z materských škôl
v Bratislavskom kraji. Výskumné skupiny, v počte 5, sú z hľadiska veku, pohlavia a počtu
participantov heterogénne. Vek jednotlivých detí zúčastnených na výskume je v rozhraní 2
a pol a ž 6 rokov. Pre výskum sme vybrali 5 materských škôl rôzneho statusu- štátna MŠ,
súkromná MŠ, súkromná jazyková MŠ, prípravný ročník na štátnej ZŠ.
K zberu údajov sme použili výskumnú metódu pozorovanie, vo vybranej výskumnej
vzorke, popísanej vyššie. Hlavným cieľom pozorovania v predmetnej práci bolo sledovanie
výskytu a foriem agresívneho správania, konkrétne zaznamenávanie prejavov agresie
a situácii, v ktorých sa vyskytovala. Pozorovania sme následne vyhodnocovali v kontexte
jednotlivých výskumných predpokladov s použitím sociogramických grafov, pre zachytenie
konkrétnych agresívnych reakcií v popisovaných situáciách.
Ďalšou výskumnou metódou, ktorú sme využili bola sociometria. Gavora a kol. (2010)
definujú sociometriu ako metódu na analýzu štruktúry sociálnej skupiny a jej dynamiky.
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Výskumné zistenia a závery
K interpretácii výskumných zistení sme vytvorili tabuľku (Tabuľka 1), v ktorej
zaznamenávame početnosť prejavov charakteristických pre latentne agresívne konanie
v sociálnych situáciách v triedach MŠ. V tabuľke je prezentované percentuálne zastúpenie
jednotlivých prejavov charakteristických pre latentne agresívne správanie.
Na základe získaných informácii máme k výskumnému predpokladu 1 v znení Počas
sociálnych situácií budú chlapci používať menej prvky latentne agresívneho konania
v porovnaní s dievčatami, negatívne stanovisko, teda predpoklad sa nepotvrdil.

Tabuľka 1
a dievčatami

Prejavy latentnej agresie v sociálnych situáciách v triedach MŠ, rozdiely medzi chlapcami

Konkrétny prejav LA

Frekvencia
prejavov

Početnosť
prejavov

CH/D

Rozširovanie
nepravdivých
informácii
Verbálna agresia s úmyslom
ponížiť, segregovať obeť
Nepriame/priame
útoky
voči
znevýhodnenému dieťaťu
Sociálna manipulácia
Sprostredkované poškodenie obete
Zámerné ignorovanie obete (z
konkrétnych dôvodov)
Prehnaná kritika voči obeti
Spochybňovanie
spôsobu
uvažovania
Znevažovanie predmetov patriacich
obeti
Konštruovanie prekážok v sociálnej
interakcii
Podpora sociálnej izolácie obete
Odmietanie pravidiel
Negatívne verbalizované poznámky
Útoky voči obeti so snahou
zdôvodňovať svoje správanie

I,

2,5 %

1CH

I,

2,5 %

1CH

Z výskumných

zistení

I,I,I,I,

10 %

3D, 1CH

I,I,I,I,I,I,I,
I,
I,I,

17,5 %
2,5 %
5%

1D,6CH
1D
2D

I,I,I,I
I,I,

10 %
5%

3D,1CH
2CH

I,

2,5 %

1CH

I,I,I,

7,5 %

2D,1CH

I,I,I,
I,I,
I,I,I,
I,I,I,I,I,I,

7,5 %
5%
7,5 %
15 %

1D,2CH
2CH
2D,1CH
2D,4CH

vyplýva,

že

zo

40

celkovo

Početnosť
prejavov
100%= 40

CH
=
57,5%

D
=
42,5 %

zaznamenaných

akcií

charakteristických pre latentne agresívne konanie bolo aktérmi v 57,5 % chlapci a v 42,5 %
dievčatá. Dané výsledky vyvracajú naše tvrdenie a zároveň konštatujeme, že počas sociálnych
situácií používajú chlapci viac prvky latentne agresívneho konania v porovnaní s dievčatami.
17

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

Výskumný predpoklad 2 v znení Latentne agresívne konanie sa bude vyskytovať
častejšie v skupinách s integrovaným znevýhodneným jednotlivcom ako v skupinách
intaktných detí, sa nám potvrdil, len pre pozorované výskumné skupiny. V situáciách,
v ktorých bol prítomný znevýhodnený jednotlivec sa vyskytli prejavy charakteristické pre
latentne agresívne konanie v 80%. V kontexte všetkých pozorovaných situácii sa však prejavy
charakteristické pre LA v súvislosti so znevýhodneným jednotlivcom vyskytujú v 15%.
Výskumný predpoklad 3, ktorý znie:

Prejavy latentne agresívneho konania sa

objavujú skôr u starších detí predškolského veku v porovnaní s deťmi do troch rokov, na
základe výskumných zistení platí. Prejavy latentnej agresie u detí mladších ako 3 roky sa
vyskytovali v 2,5% pozorovaných situáciách.
Konštatujeme, že z výskumných zistení vyplýva, že prejavy charakteristické pre
latentne agresívne konanie sa bežne vyskytujú v prostredí materských škôl, pričom však treba
zdôrazniť, že nehovoríme o latentnej agresii ako o faktore vytvárajúcom bariéry
a poškodzujúcom sociálne siete.

Záver
Hlavnou časťou našej práce bol výskum, ktorého cieľom bolo zistiť a spracovať
prejavy latentnej agresie v skupinách detí predškolského veku s dôrazom na latenciu
v aktívnom konaní počas riadených edukačných aktivít a počas voľnej hry. Uvedený zámer
sme uskutočnili prostredníctvom priamych neštruktúrovaných pozorovaní. Následnými
analýzami sme zisťovali prítomnosť alebo absenciu prejavov charakteristických pre latentne
agresívne konania v popisovaných situáciách. Na základe zistení sme potvrdili alebo vyvrátili
výskumné predpoklady v hraniciach pozorovaných výskumných skupín.
Keďže neodhalené latentne agresívne správanie má spravidla negatívny vplyv na
formujúcu sa osobnosť dieťaťa, je nutné zlepšiť povedomie pedagogických pracovníkov aj
ostatných odborníkov v rezorte školstva o problematike latentnej agresie. Liečebný pedagóg,
ako odborník kvalifikovaný aj pre prácu v rezorte školstva, by mal byť kompetentný
a schopný riešiť situácie charakteristické pre latentnú agresiu. Tým by mal predchádzať
a eliminovať prípadné dôsledky opakovaných latentne agresívnych útokov, ako sú podľa
Kováčovej (2014) napríklad poškodenie reputácie obete, sociálna izolácia, pocity
menejcennosti, osamelosti, úzkosť. Ak sa skrytá agresia neodhalí včas a šikanovanie
18

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

pretrváva, prejavy v prežívaní obete gradujú, hrozia rôzne adaptačné problémy v neskorších
sociálnych interakciách a celkovom psychickom vývine dieťaťa. Rovnako aj deťom je
potrebné vysvetliť, že takéto správanie spôsobuje trápenie a bolesť. Je dôležité argumentovať,
vysvetľovať prečo áno a prečo nie, otvoriť diskusiu o pocitoch a pri mladších deťoch
predškolského veku na pomenovanie prežívania použiť napríklad rozprávku.
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PODPORNÁ LIEČEBNOPEDAGOGICKÁ SKUPINA PRE
RODIČOV A DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM
Bc. Paulína SEVERÍNIOVÁ

Abstrakt: Práca sa zaoberá vzťahom matky a dieťaťa, s ktorými sme mali možnosť pracovať
počas

podporných

liečebnopedagogických

skupín.

Vďaka

nadviazaniu

úprimného

a priateľského vzťahu sme mali možnosť priblížiť sa tejto rodine a pochopiť spôsob ich
fungovania, zachytiť špecifiká ich vzťahu aj riziká vzájomnej komunikácie. Výskumná časť
sa metodologicky zaoberá vzájomnou komunikáciou a správaním medzi matkou a dieťaťom
z hľadiska nájdenia príčin problémového správania u dieťaťa. Cez techniku zakotvenej teórie
sme zhromaždili údaje, od ktorých sme sa odrazili pri písaní teoretickej časti práce. Na záver
sme cez liečebnopedagogickú intervenciu hľadali možnosti posilnenia rodičovských zručností
s cieľom rozvíjania pozitívnej komunikácie v rodine a podporenia zdravého rozvoja osobnosti
dieťaťa.
Kľúčové slová: podporná skupina, dieťa s problémovým správaním, poruchy učenia, puberta,
rozvod, liečebnopedagogická intervencia.

Problémové správanie
Dnes sa mnohé deti javia ako problémové alebo už aj majú stanovenú určitú diagnózu,
„kvôli ktorej“ sú problémové. Problémové správanie je veľmi široký pojem. My ho budeme
chápať ako správanie, ktoré subjektívne a objektívne vykazuje problémy. Tiež ním budeme
rozumieť také prejavy správania u detí, ktoré im sťažujú plniť vývinové úlohy svojho veku
alebo požiadavky okolia.
Čáp a Mareš (2007) zdôraznili, že už v predškolskom veku sa dieťa ocitá v záťažovej
situácii, pretože už pri posudzovaní školskej zrelosti musí riešiť rôznorodé úlohy a na kvalite
ich riešenia do istej miery závisí jeho ďalšia životná dráha. Nástupom do školy sa spektrum
záťažových situácií podstatne rozširuje. V prípade komplikácií ako sú poruchy učenia či
správania sa žiak stretáva s neúspechom, zlyhaním, zo strany dospelých s pokarhaním,
trestami, úvahami o preradení do iných škôl. Okrem neúspechov s učením pred ním stojí aj
ďalšia ťažká skúška – ako obstáť v triede medzi spolužiakmi, ako sa vyrovnať s rôznorodými
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učiteľskými osobnosťami a ich požiadavkami, a tiež svojráznymi spôsobmi motivovania
a hodnotenia.
Lechta et al. (2010) napísal, že žiadna porucha neexistuje izolovane, ale ide o zložitý
systém faktorov a súvislostí. Každé správanie je informáciou v kontexte životných skúseností
dieťaťa. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že rodina, učiteľ, trieda a prostredie sú súčasťou
systému poruchy. Akákoľvek zmena k dobrému, môže zmeniť celý systém k lepšiemu.
Liečebná pedagogika pri zvažovaní ako postupovať, vyžaduje, aby sa pomoc poskytovala
interaktívne. Preto sa bez dostatočného pochopenia toho, čo sa u dieťaťa deje, mení pomoc na
boj „kto z koho“, kde sú spravidla iba porazení. Pomáhanie je veda aj umenie. Je nevyhnutné
poznať svoje hranice, limity a na druhej strane sa nevzdávať, vždy znova sa pokúšať nájsť
cestu a pomáhať k svojpomocnosti.
Zelinková (2013) uviedla niekoľko bodov, v ktorých zhrnula, že k problémovému
správaniu treba pristupovať komplexne a pracovať na každom z nasledujúcich bodov:


Kompenzovať problémy,



Nutnosť posilňovať sebavedomie a sebadôveru,



Hľadať silné stránky každého jedinca,



Meniť prostredie tak, aby žiak mohol pri štúdiu uplatniť to, čo vie.

Aby bola pomoc z nášho pohľadu komplexná, tak by sme k tomuto všetkému pridali
ešte jeden dôležitý bod, a tým je nutnosť relaxácie. Pri deťoch s problémovým správaním
vnímame znevýhodňujúce obrovské preťaženie, z ktorého môžu prameniť aj rôzne problémy
alebo sa začne jeden problém na druhý nabaľovať. Samozrejme každé dieťa je iné. Niekto
potrebuje aktívnu relaxáciu, niekto zase môže preferovať pasívne formy akou je trebárs
autogénny tréning. Šauerová, Špačková, Chlebová (2011) pripomenuli, že stres a zvýšené
napätie pretrvávajú aj po skončení daného stresoru. Pokiaľ nie je napätie v tele neutralizované
účinnými metódami relaxácie, napätie v tele sa hromadí, a pri dlhodobom pôsobení môže
dieťaťu priniesť závažné zdravotné problémy. Relaxačné techniky fungujú na princípe
uvoľňovania a vedomého dýchania. Zároveň tak zmierňujú úzkosť, depresiu, zmierňujú
bolesť a stavy vyčerpania.
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Podporné skupiny pre rodičov a deti s problémovým správaním
Okrem komplexnej práci s dieťaťom s problémovým správaním sme však počas našej
praxe zistili, že je nevyhnutné pracovať s celou rodinou. Počas organizovania víkendových
pobytov sme videli rodinu v inom „svetle“ a inej dynamike a uvedomili sme si, že kľúčová je
sústavná práca s celým rodinným systémom.
Potenciál rodičov pre výchovu dieťaťa je rôzny. Závisí od vlastných zážitkov a
skúseností, od kreativity, reziliencie, sociálnych zručností, charakteru detí a temperamentu
rodičov či iných ďalších faktorov. Je preto samozrejmé, že efektívna a zdravá výchova si
vyžaduje značný stupeň zrelosti, chcenia, vytrvalosti a trpezlivosti, ale aj skúseností a ochoty
pracovať na sebe. Keď sa rodina dostane do problémov, je potrebné vedieť vyhľadať podporu
a odbornú pomoc (Horňáková, 2013).
Pri práci s rodinami je zámerom terapeuta iniciovanie prospešných zmien v rodine,
ktoré chcú dosiahnuť, obnoviť či udržať kvalitu života rodiny a jednotlivých jej členov.
Hlavným cieľom je orientácia v problémovej situácii a snaha posilniť rodinu tak, aby bol daný
problém úspešne zvládnutý (Prevendárová, 2012).
Špániková (2010) uviedla, že podporné skupiny pre rodičov sú predovšetkým založené
na svojpomoci, ktorá sa spravidla deje v ich lokálnom spoločenstve. Využívaný je princíp
sociálnej opory so spoluúčasťou rodičov, ktorých spája spoločný alebo podobný problém.
Napriek tomu, že sú orientované na svojpomoc, potrebujú z časti aj odborné vedenie.
Vďaka týmto podporným preventívnym programov sa upravujú, rekonštruujú či upevňujú
rodinné vzťahy a fungovanie v rodine.
Špecifikom podpornej skupiny je to, že ju tvoria ľudia s podobnými problémami
a teda aj potrebami. Ide o jednu z foriem terapeutickej skupiny alebo minimálne o skupinu
s terapeutickým potenciálom. Asi najväčšou výhodou podporných skupín je, že pomáha
klientovi/-tke uvedomiť si, že „v tom“ nie som sám – sú tu aj iní ľudia, ktorí majú rovnaké
problémy. To je často pre človeka obrovská úľava. Byť v skupine podpora môže tiež pomôcť
rozvíjať nové zručnosti, vzťahujúce sa k ostatným. Okrem toho môžu členovia skupiny
nájsť spoločne nové spôsoby ako sa vyrovnať sa s konkrétnym problémom.
Práve naša skúsenosť, že mnohokrát bolo problémové správanie podmienené vzťahmi
v rodine nás motivovali k realizácii výskumu a overenia týchto, zatiaľ vedecky
nepodložených tvrdení.
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Metodológia výskumu
V centre nášho záujmu bolo dieťa s problémovým správaním a jeho matka. Keďže ide
o dieťa, ktoré má problémy v škole (z rôznych príčin), je vystavené obrovskej záťaži. Toto
bremeno prirodzene nesie aj jeho rodina a hlavne matka ako jeho vzťažná osoba. Sústavná
snaha o zmenu, stretnutie s neúspechom, únava či stres produkujú zase ďalšie tlaky a
problémy, ktoré majú vplyv na ich vzťah a jeho kvalitu.
Našou snahou bolo zamerať sa na komunikáciu a správanie tejto dvojice. Hľadali sme
príčiny problémového správania u dieťaťa a možnosti liečebnopedagogickej intervencie.
Naším cieľom bolo ozdraviť, podporiť a rozvíjať komunikáciu v rodine a posilniť rodičovské
zručnosti. Takisto podporiť zdravý rozvoj osobnosti a sociálne zručnosti dieťaťa.
Ako

nástroj

pre

získanie

výskumných

údajov

sme

počas

podporných

liečebnopedagogických skupín pre rodičov a deti s problémovým správaním použili:
pozorovanie, priebežnú analýzu, hĺbkový rozhovor a štúdium anamnestických údajov.
Na základe stanoveného cieľa výskumu sme si položili nasledujúce výskumné otázky:
1. Aké sú možnosti analýzy vzájomnej komunikácie a správania medzi vzťažnou osobou
a dieťaťom z hľadiska nájdenia príčin problémového správania u dieťaťa?
2. Aké sú možnosti liečebnopedagogickej intervencie?

Výskumné zistenia
Odpoveď na našu prvú výskumnú otázku sme našli po identifikovaní komunikačných
tendencií medzi vzťažnou osobou a dieťaťom. Zistili sme, že niektoré reakcie matky
vyvolávajú u dieťaťa správanie, ktoré vnímame ako problémové. Predovšetkým ide o reakcie
matky ako rozkazy, napomenutia, ignorovanie, vyhrážky, hnev. Preto vidíme riešenie
v stopovaní komunikačných vzorcov u matky a následnom rozvíjaní pozitívnej komunikácie
v rodine.
Ďalej sme sa snažili hľadať aké sú možnosti liečebnopedagogickej internecie. Ponúklo sa
nám niekoľko možností ako posilniť rodičovské zručnosti a zlepšiť výchovný štýl rodiča cez
liečebnopedagogickú intervenciu. Konkrétne v práci s rodičom sme našli cestu v technike
riadeného rozhovoru, kde sme sa pokúsili získať matkinu dôveru cez vytvorenie bezpečného
a nehodnotiaceho prostredia. Ďalším krokom bolo ocenenie matky za snahu pracovať na sebe
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a svojom vzťahu s dieťaťom a tiež jej dodať podporu, ktorá jej chýba. Zároveň sme jej
vysvetlili, že napriek tomu, že neexistuje žiadna všeobecne platná metóda, ktorá by sa dala
naučiť a používať, existuje niekoľko princípov vďaka, ktorým sa dá zlepšiť výchovný prístup.
Jedným z nich je využívanie deskriptívnych komentárov, ktoré sme používali pri
liečebnopedagogickej intervencii ako efektívny nástroj zmeny správania. V jednoduchých
oznamovacích vetách sme učili matku opisovať to, čo sa deje, a tak reflektovať správanie
dieťaťa – dávať mu spätnú väzbu. Cez reflexie začalo dieťa vnímať zodpovednosť za voľbu
svojho správania, a tým aj lepšie rozumieť situáciám. Začalo „cítiť seba“ a to čo vytvára.
Druhým nástrojom pre zlepšenie výchovného štýlu rodiča boli ja – výroky. Namiesto
tvorenia rámp v komunikácii dávali tieto výroky možnosť úprimne vyjadriť to, čo cítime bez
obviňovania a posudzovania správania dieťaťa
Na záver by sme spomenuli ešte jednu z možností, ktorá sa nám naskytla pri rozmýšľaní
ako ďalej postupovať pri práci s matkou. Je ňou využitie videozáznamu, ktorý sme nahrali
počas výskumu. Výhoda analýzy a možnosti neobmedzeného množstva pretočení nám dáva
priestor pre nácvik komunikačných schopností medzi dieťaťom a jeho rodičom. Takýto
videotréning komunikácie je podľa Repkovej (2003) špeciálna metóda nácviku správnej
komunikácie, určená pre rodiny, ktoré chcú zvýšiť momenty pozitívnych interakcií. Terapeut
vyberá sekvencie, kedy sa komunikácia darí a prezentuje ich rodičom, ktorí zistia, že existujú
náročné momenty, ktoré dokážu zvládnuť. Pri analýze a konfrontácii videonahrávky terapeut
spracúva momenty dôležité pre rodiča. V nich porovnáva výskyt silných a slabých aspektov
v komunikačnej interakcii. Vďaka tomu sa rodičia učia nenásilným spôsobom vytvárať lepší
kontakt a spôsob, ako úspešnejšie komunikovať.

Diskusia
Výskum ukázal, že medzi najčastejšie reakcie dieťaťa, ktoré sme definovali ako
problémové

boli

najmä

šaškovanie,

poslúchnutie,

provokácia,

vzdor,

neistota,

upozorňovanie na seba, pišťanie, kontaktovanie kamaráta, rušenie a ignorovanie.
Spravidla to bola reakcia na matkin rozkaz, napomenutie, ignorovanie, hnev, vyhrážanie
a regiznovanie.

Od

piateho

stretnutia

sme

však

zaznamenali

výraznú

zmenu

v komunikačných tendenciách u matky, ktorá mala pozitívny dopad na zníženie
problémového správania u dieťaťa. Matka postupne menila komunikačné vzorce a začala viac
používať

pozitívne

reakcie

a komunikačné
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reflektovanie, objasňovanie, stanovenie hranice a objavovala sa medzi touto dvojicou aj
väčšia blízkosť.
Prirodzene sa miera blízkosti a komunikácia dieťaťa a rodiča či naopak mení
v závislosti od rozličných okolností. Aj vo výskume sledujeme niekoľko faktorov, ktoré tento
vzťah ovplyvňujú. Dieťa muselo prejsť bolestivou fázou rozvodu rodičov. V prípade nášho
klienta vnímame absenciu mužskej role v rodine. Jednak matka sama verbalizuje, že býva
unavená množstvom zodpovednosti a problémov, ktoré nesie za synov. Zároveň je vidieť, že
dieťaťu chýba chlap, s ktorým by mohol zdieľať technické témy.
Ďalším bremenom, ktoré dieťa nesie, sú negatívne emócie, ktoré sa prejavujú
problémovým správaním. Prežívanie sústavného stresu v škole spôsobuje preťaženosť
dieťaťa. Počas priebehu podporného programu sme pri niektorých aktivitách videli, ako je
klient obmedzený svojimi poruchami učenia, predovšetkým veľkými deficitmi v písaní. Sám
po sebe nedokáže napísaný text prečítať. Uvedomili sme si ako táto porucha limituje klienta
nie len v školských povinnostiach, ale aj v bežnom fungovaní. Zároveň zo slov matky vieme,
že dieťa sa veľmi snaží. Máme podozrenie, že svoje nedostatky kompenzuje extrémne
slušným správaním, ktoré sa stáva prekážkou pri hľadaní si priateľov medzi rovesníkmi.
Okrem diagnostikovaných porúch učenia sme zaregistrovali u dieťaťa problémy
s jemnou a hrubou motorikou. Predpokladáme, že z tohto dôvodu sa dieťa nerado zapája do
športov, skôr sa im vyhýba. Rodičia sa snažili a snažia hľadať dieťaťu záujmový krúžok, no
vždy po krátkom čase dieťa stratí motiváciu a chuť navštevovať vybranú aktivitu. Zároveň
vidíme, že takéto deti, ktoré by športový alebo hudobný krúžok najviac potrebovali, sú do
bežných krúžkov nezapojiteľní, lebo sú rušiví.
Sústavný stres, hanba a neistota, ktorej je dieťa denne vystavené sa značne podpisuje
na jeho sebavedomí a sebahodnote. Toho dôkazom je aj jeden z výrokov, ktorý zaznel na
jednej skupine - Ján: „Ja neviem akú mám dobrú vlastnosť. Ja nemám žiadnu.“ Čo nás
prekvapilo ešte viac, že matka v tejto situácii nevedela zareagovať.
Jedným z kľúčových výsledkov v našom výskume bolo poznanie, že hoci má dieťa
„objektívne právo“ byť problémové (napr. kvôli diagnóze), dôležitú úlohu zohráva v takejto
situácií aj vzťažná osoba a jej vnímanie dieťaťa. Rodič je rovnako ako dieťa vystavený
veľkým tlakom. Pravidelne sa stretáva so zlyhaniami svojho dieťaťa alebo s výčitkami, že
nerobí dostatok, nie je dosť dobrý rodič, lebo dieťa zle vychoval. Všetok tento stres a záťaž
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pôsobí aj na rodiča, ktorý je vystavený vlastným neistotám a pochybnostiam o sebe samom.
Ak rodič začne pod ťarchou problémov vnímať dieťa ako menejcenné, neschopné alebo zlé,
stráca základný predpoklad pre jeho výchovu a stáva sa udržiavateľom bolestného stavu. Ak
je zneistený sám sebou a prestal si veriť, ťažko bude mať rešpekt pred dieťaťom a v úcte ho
viesť a vychovávať. Pokiaľ on sám stratil kontakt s realitou, má problém hodnotiť situáciu
dieťaťa a primerane reagovať. Odborná pomoc je v týchto situáciách nevyhnutná. Podpora
rodičovských kompetencií učí rodičov lepšie porozumieť svojim deťom, zlepšuje ich vzťah,
vzájomnú komunikáciu a dôveru vo vlastné dieťa. Deti sa tak učia rozumieť vlastným
emóciám, podporuje sa ich samostatnosť, sebavedomie a zodpovednosť za seba samého
a vlastné rozhodnutia. Výsledkom je zníženie konfliktov, eliminácia napätia vo vzťahu,
posilnia sa dobré vzťahy a dosiahne sa väčšia radosť a spokojnosť zo života.

Záver
Cieľom našej práce bolo zmapovať vzájomnú komunikáciu a správanie medzi
vzťažnou osobou a dieťaťom a ich dopad a súvislosti s problémovým správaním u dieťaťa. Na
základe identifikácií bariér tohto vzťahu a komunikačných tendencií sme si mohli aj
teoreticky priblížiť okolnosti, zákonitosti a udalosti, ktoré súviseli s prejavmi dieťaťa, ktoré
vnímame ako problémové. Podarilo sa nám zistiť, že problémové správanie mnohokrát súvisí
s potrebou prijatia, pozornosti, starostlivosti, ktoré si dieťa pýta nesprávnym spôsobom alebo
iba reaguje na situáciu, ktorá sa práve odohráva – a to najlepšie ako vie.
Z výsledkov analýzy nášho výskumu vyplýva, že vzťažná osoba je pre dieťa kľúčová.
Ak sa rodičom aj napriek konfliktom a problémom, s ktorými sa stretávajú, darí vyjadrovať
vrelosť, lásku, rešpekt, tak sa to odrazí aj na zmene správania u dieťaťa. Hoci sa prejavy
problémového správania u detí pre mnohých rodičov stali súčasťou bežného života, netreba
zostať pasívny či rezignovať. Našimi odporúčaniami pre prax je z tohto dôvodu vnímanie
problémového správania ako komplexu viacerých okolností a pri práci s takýmto dieťaťom je
nevyhnutné zamerať sa na jeho vzťah so vzťažnou osobou. Na základe našich zistení vidíme,
že práca so vzťažnou osobou nám priniesla zásadnú zmenu v reakciách a správaní dieťaťa.
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DOJČENIE V KONTEXTE VZŤAHOVEJ VÝCHOVY
Bc. Jana JACKOVIČOVÁ

Abstrakt: Práca prináša teoretické poznatky o vzťahovej väzbe a vzťahovej výchove vo
všeobecnosti a zameriava sa aj na vymedzenie nástrojov vzťahovej výchovy. Predložená
práca sa venuje dojčeniu, jeho významu, dôležitosti, výhodám a špecifickejšie sa zameriava aj
na metódu klokankovania. Jej cieľom je poukázať na význam dojčenia ako jedného
z nástrojov vzťahovej výchovy. Venujeme sa špecifikácii podporných skupín dojčiacich
matiek a ich významu.
Kľúčové slová: vzťahová väzba, vzťahová výchova, dojčenie, klokankovanie, matka, dieťa

Vzťahová väzba a vzťahová výchova
Pre pomenovanie vzťahovej väzby americká angličtina rozlišuje dva pojmy.
Termínom „bonding“ označuje väzbu/puto rodičov na svoje dieťa a „attachment“ zase
znamená väzbu dieťaťa na svoju vzťahovú osobu (Brisch, 2011). Autori Sears, Searsová
(2012b) nerozlišujú pripútanie rodiča na dieťa a naopak, ale uvádzajú, že vzťahová väzba
(attachment) je puto medzi rodičom a dieťaťom, kedy má rodič pocit, že ho so svojím
potomkom spája magnet. Táto väzba u matky začína už v tehotenstve a po pôrode sa ďalej
rozvíja. Autori Brisch (2011) a Bowlby (2010) sa zhodujú a uvádzajú, že len keď je
uspokojená potreba po vzťahovej väzbe, môže sa dojča dostatočne poddať nutkaniu po
objavovaní a preskúmavaní sveta, a tak sa pokojnou hravou formou pustiť do nových
skúseností. Bez skúsenosti bezpečnej vzťahovej väzby je schopnosť skúmania sveta veľmi
obmedzená alebo dokonca nemožná, pretože pokiaľ majú deti strach, nakoľko nepociťujú
bezpečie ani pradôveru, je ich zvedavosť potlačená, aj keď je v zásade prítomná.
Vytvoreniu bezpečnej vzťahovej väzby napomáha bonding ihneď po pôrode. Galková
(2006) týmto pojmom označuje isté citové naviazanie, ktoré sa rozvíja medzi matkou
a dieťaťom. Zrakový kontakt, no najmä kontakt koža na kožu matky a dieťaťa, veľa dotykov
sú charakteristické pre túto fázu, ktorá by mala trvať v ideálnom prípade aspoň dve hodiny po
pôrode. Dojčenie má pri tom strategický význam. Brisch (2011) zdôrazňuje, že bezpečne
naviazané deti sú totiž najodolnejšie voči psychickej záťaži, majú viac možností na zvládanie,
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žijú prevažne v priateľských vzťahoch, častejšie sú v skupinách, počas konfliktu sa správajú
viac prosociálne, menej agresívne a nachádzajú riešenia, ktoré ich posilňujú a pomáhajú im
ďalej. Sú teda kreatívnejšie, flexibilnejšie, majú väčšiu výdrž a ich schopnosti učiť sa
a zapamätať si, čiže ich pamäťové výkony, sú lepšie, taktiež aj ich rečový vývin.
Vzťahová väzba a vzťahová výchova sú veľmi úzko prepojené pojmy. V nasledujúcej
časti by sme sa pokúsili bližšie definovať vzťahovú výchovu, ktorú niektorí autori nazývajú aj
kontaktné rodičovstvo. Autori Sears, Searsová (2012b) toto tvrdenie podčiarkujú a hovoria, že
vzťahová výchova je prístup k deťom, nie prísny zoznam pravidiel. Rodičia, ktorí uplatňujú
spomínaný prístup majú určité podobné praktiky (bábätká sú väčšinou dojčené, rodičia ich
často nosia v náručí a neskôr ich vedú k pozitívnej disciplíne), ktoré sú však iba nástrojmi na
budovanie vzájomnej vzťahovej väzby. Znamená to, že ide o spôsob výchovy, kedy sa rodičia
učia citlivo a vhodne reagovať na potreby a požiadavky svojho dieťaťa. O.z. Mamila (2015)
uvádza, že vzťahová výchova je teda taký prístup k deťom, ktorý predpokladá plné využitie
rodičovskej intuície a hlbokého poznania príčin správania dieťaťa. Vďaka súboru nástrojov,
ktoré vzťahová výchova poskytuje, sa rodič naučí spoznať svoje dieťa, rozlíšiť jeho potreby a
nemusí používať rozličné „stratégie“ alebo „zaručené rady“, aby vyriešil nejaký problém.
Jednotlivé nástroje sú navzájom prepojené a všetky spolu umožňujú rodičom, aby aj po
narodení bábätka žili aktívny život, ktorého je dieťa prirodzenou súčasťou. Je samozrejmé, že
život po narodení bábätka je odlišný a pre rodičov je asi najťažšie prijať to, že to, čo bábätko
najviac potrebuje sú práve oni sami. Autori Sears, Searsová (2012b) uvádzajú a bližšie
definujú šesť nástrojov vzťahovej výchovy. Patria medzi nich:
1. Pripútanie po pôrode (bonding)- práve spôsob, akým na začiatku bábätko a rodičia
nadviažu vzťah, pomáha rozvinúť ranú vzťahovú väzbu. Je preto veľmi dôležité, aby
matka nepretržite po pôrode trávila prvých šesť týždňov so svojím dieťaťom, a tak
túto väzbu následne podporila.
2. Dojčenie- ak chce matka úspešne dojčiť, je potrebné, aby reagovala na signály svojho
dieťaťa, a to je prvým krokom v jeho spoznávaní a v budovaní dôverného vzťahu.
3. Nosenie dieťaťa- deti, ktoré sú nosené, sú menej mrzuté a viac času trávia v stave
pokojnej bdelosti, čo je behaviorálny stav, v ktorom sa bábätká najviac učia o svojom
prostredí. Nosením sa aj rodič stáva vnímavejším a lepšie spoznáva svoje dieťa.
4. Spanie v blízkosti dieťaťa- väčšina bábätiek (ale nie všetky) spí najlepšie v blízkosti
svojich rodičov. Tento nástroj minimalizuje nočný strach z odlúčenia a pomáha
bábätku

učiť sa, že spánok je príjemný stav a nie niečo, čoho sa treba báť. Aldortová
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(2010)

pripisuje veľký význam spoločnému spaniu, ktoré môže vyliečiť a zabrániť

veľkému množstvu emocionálnych ťažkostí u detí (ľudí vôbec) akéhokoľvek veku.
5. Reagovanie na plač dieťaťa- Sears, Searsová (2012 b) píšu, že plač je rečou bábätka.
Je to cenný signál, ktorý sa vyvinul, aby dieťa prežilo a aby sa mohli rozvíjať
opatrovateľské schopnosti jeho rodičov. Ide teda o spôsob komunikácie, nie
manipulácie. Čím citlivejšie rodičia reagujú, tým viac sa deti učia dôverovať im
a veriť

svojim komunikačným schopnostiam.

6. Rovnováha a hranice- autori upozorňujú že aj napriek plneniu potrieb dieťaťa
a primeranému reagovaniu by mali rodičia myslieť aj na svoje potreby a potreby
manželstva.
Zaujímavosťou je pre nás vyjadrenie psychologičky Dobríkovej, ktorá hovorí o problematike
vzťahovej výchovy na Slovensku a píše, že nosenie v našej krajine prestalo s príchodom
socializmu. Staršie ročníky si ešte pamätajú, že nosili svoje deti v plachtách na pole, dojčili
a boli stále v ich blízkosti. Avšak s nástupom socializmu prestalo všetko platiť a populárnymi
sa stali detské jasle, matky sa veľmi rýchlo vracali do práce, lekári odporúčali umelú výživu
(pritom najnovšie výskumy hovoria, že dojčenie je ideálne pre dieťa, jeho imunitu a celkové
fyzické a psychické zdravie, a aj pre ženu, keďže pôsobí preventívne proti rakovine prsníka,
vaječníkov), deti sa vozili v kočíkoch, plač bol vraj zdravý. Tieto a iné podobné nezmysly
ovládli našu krajinu a niektorí im dodnes veria. Aj vplyvom týchto nesprávnych informácií
matky postupne začali ignorovať svoju prirodzenú schopnosť dešifrovať signály svojho
dieťaťa a viaceré generácie sa uberali neprirodzeným smerom v prístupe k deťom (Sears,
Searsová, 2012b).
Dojčenie
Tvrdenie Chovancovej (2014), že aj dojčenie je nástroj budovania bezpečnej
vzťahovej väzby, je dôkazom, že tieto výrazy spolu úzko súvisia. Dojčenie ponúka prirodzený
a účinný nástroj zbližovania a spoznávania sa. Toto puto sa niekoľkokrát denne upevňuje a
dieťa je opakovane uisťované o rodičovskej láske. Čerpá z neho istotu a dôveru. Samotné
dojčenie upokojuje novorodenca, ktorý plače, ale zároveň aj dvojročné dieťa, ktoré spadlo, je
choré alebo sa necíti dobre. Považujeme za potrebné uviesť tvrdenie pediatra Jacka Newmana
(2009 a), ktorý hovorí, že všetky primáty väčšiu časť dňa svoje mláďatá nosia. Dojčia ich na
vlastných prsiach a darí sa im to oveľa lepšie, ak je mláďa v úzkom kontakte s matkou.
Takýto spôsob kŕmenia a výchovy funguje od počiatku éry cicavcov na Zemi. Poloková
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(2014) dopĺňa, že počas celej evolučnej histórie ľudského druhu bolo dojčenie normou –
samozrejmým spôsobom kŕmenia a starostlivosti o dieťa. Nanešťastie, dojčenie v našej
spoločnosti dnes nie je normou. Ženy vidia fľaše a umelú výživu od detstva a rastú učiac sa
viac o tom ako o dojčení. Gulášová (2008) uvádza výhody dojčenia pre dieťa a matku. Medzi
výhody dojčenia pre dieťa patria nasledujúce:
-

materské mlieko svojím zložením zodpovedá potrebám dieťaťa,

-

materské mlieko je ľahko stráviteľné (nezaťažuje tráviaci systém),

-

je to prirodzený a ničím nenahraditeľný spôsob výživy; zloženie mlieka sa mení
a prispôsobuje sa aktuálnym výživovým potrebám dieťaťa,

-

dojčené deti majú nižší počet infekcií (dýchacieho a tráviaceho systému),

-

dojčenie zabraňuje vzniku obezity a anémie,

-

zabezpečuje správny telesný, psychický a sociálny vývin,

-

u dojčených detí dochádza menej často k syndrómu náhleho úmrtia.

Výhody dojčenia pre matku:
-

dojčenie pozitívne ovplyvňuje psychické zdravie matky,

-

hormón, ktorý sa pri dojčení vyplavuje, pomáha pri zastavovaní krvácania po pôrode,

-

znižuje sa riziko rakoviny prsníkov a vaječníkov,

-

materské mlieko je vždy čerstvé, primerane teplé, sterilné a svojím zložením ideálne.

Poloková (2014) píše, že dojčenie je viac než len materské mlieko. Aj samotné satie na
prsníku je dôležité. Bez ohľadu na pitie mlieka plní mnohé funkcie: reguluje teplotu bábätka,
dýchanie, srdcovú činnosť, podporuje rozvoj mozgu a správny vývoj ústnej dutiny. Umožňuje
bábätku upokojiť sa, zmierňuje bolesť a pomáha aj vtedy, keď už nepomáha nič iné. Uvádza,
že počas satia na prsníku sa bábätku „pripravuje mlieko ušité na mieru“ tak, aby obsahovalo
protilátky proti možným vírusom a baktériám, s ktorými sa matka a dieťa stretávajú každý
deň. Satie na prsníku tiež pomáha zvyšovať alebo udržiavať tvorbu mlieka. Hovorí tiež, že
dojčenie namiesto cumlíka učí bábätko, že jeho potreby napĺňajú ľudia, nie veci.
Kangaroo Mother Care (KMC) metóda
Kangaroo Care, Kangaroo Mother Care (KMC) alebo metóda „klokankovania“ bola
vyvinutá v Bogote (Kolumbia) v roku 1979. V tom čase nebolo k dispozícii dostatok
možností, ako udržať predčasne narodené deti v teple. Preto museli rodičia poskytovať túto
starostlivosť, aby udržali telesnú teplotu svojich detí. Výsledky tohto spôsobu boli tak
pôsobivé, že Kangaroo Care bola prijatá na novorodeneckých oddeleniach po celom svete.
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Názov bol vybraný z dôvodu podobnosti starostlivosti klokanov o svoje mláďatá (TTMF,
2014). O.z. Mamila (2015) tvrdí, že materská starostlivosť klokankovaním, teda kontakt koža
na kožu, je pre bábätko to správne miesto, kde sa cíti bezpečne. Z hľadiska všetkých
parametrov je kontakt koža na kožu lepší ako akýkoľvek iný spôsob starostlivosti, napríklad
umiestnenie

do

inkubátora.

Pre

materskú

starostlivosť

klokankovaním

neexistujú

kontraindikácie, matky ani bábätká nemusia pre ňu spĺňať žiadne špeciálne kritériá. Newman
(2009b) hovorí, že dieťa je vtedy spokojnejšie, jeho telesná teplota je stabilnejšia a normálna,
jeho srdcová činnosť a dýchanie sú stabilnejšie a normálne, pozitívny je aj vplyv na hladinu
cukru v krvi. Lawn (2010) a Medical Center (2009) píšu, že KMC metóda sa realizuje
uväzovaním nahého dieťaťa šatkou na nahom hrudníku matky a poskytuje tepelnú
starostlivosť vďaka neustálemu kontaktu kože na kožu, podporuje dojčenie, znižuje výskyt
infekcií a pomáha pri včasnom rozpoznaní choroby. KMC možno teda na základe výsledkov
odporučiť pre všetkých novorodencov s pôrodnou hmotnosťou pod 2000 g. Poloková (2012)
zdôrazňuje spojitosť kontaktu koža na kožu a dojčenia a píše, že kontakt koža na kožu veľmi
úzko súvisí s dojčením, a teda kontakt koža na kožu podporuje dojčenie. Podľa Angelovičovej
et al. (2004) je cieľom klokankovania umožniť bližší vzťah matky s dieťaťom, poskytnúť
dieťaťu pocit istoty, ktorý prežívalo v maternici matky (počuje tlkot srdca matky, jej hlas...),
podporiť psychiku matky, zvýšiť jej sebavedomie, podporiť laktáciu, pozitívne ovplyvniť
fyziologické a psychologické funkcie dieťaťa a matky. O.z. Mamila (2015) zdôrazňuje
význam materskej starostlivosti klokankovaním a hovorí, že predstavuje normálny spôsob
starostlivosti, pretože zabezpečuje:


stabilizáciu telesných funkcií bábätka,



podporu tvorby materského mlieka a umožňuje prístup k prsníku a dojčenie,



udržiava telesnú teplotu bábätka,



dýchanie bábätka a srdcovú činnosť,



reguláciu spánkových cyklov a to, že sa bábätko dobre vyspí,



vyzrievanie mozgu a vytváranie mozgových spojení,



rýchlejší rast a prospievanie,



lepšie trávenie a efektívnejšie využívanie živín,



vytváranie vzťahovej väzby medzi matkou a bábätkom.

Potrebu telesného kontaktu dieťaťa so svojou matkou potvrdzuje aj autor známeho
experimentu americký psychológ Harry Harlow, ktorý v šesťdesiatych rokoch 20.storočia
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oddeľoval novorodené makaky od matiek a nechal ich vyrastať v izolácii. Ako náhrada matky
slúžili dve atrapy v tvare panny- jedna z drôteného pletiva a druhá látková. Bez výnimky liezli
všetky opičie mláďatá na „handrovú matku“, nikdy nie na “drôtenú“, a to ani v prípade, keď
iba tá dávala mlieko z fľašky (Prekopová, 2009).

Empirická časť
V empirickej časti diplomovej práce realizujeme kvalitatívny výskum, a to metódou
pozorovania a interview s matkami v podporných skupinách dojčiacich matiek. Nakoľko
práca nie je finálna, a teda nemôžeme priniesť výskumné zistenia a závery, uvádzame
informácie o podporných skupinách a o ich význame.
Poloková (2014) uvádza, že podporné skupiny dojčiacich matiek sú stretnutia
viacerých dojčiacich matiek spolu s ich deťmi a laktačnou poradkyňou. Správne a úplné
informácie, ktoré o dojčení získavajú matky na týchto stretnutiach, spolu so vzájomnou
výmenou skúseností a podporou od poradkyne ako aj ostatných mamičiek v skupine,
pomáhajú matkám úspešnejšie a dlhodobejšie dojčiť. Tieto stretnutia pomáhajú matkám tiež
rozvíjať a posilňovať materské a rodičovské kompetencie, čo im umožní robiť rozhodnutia,
ktoré sú v prospech efektívnejšieho a dlhodobejšieho dojčenia na základe najnovších
informácií o dojčení. Ďalším z efektov podpornej skupiny dojčenia je aj vytrhnutie matky zo
sociálnej izolácie, nadviazanie nových kontaktov i vzdelávanie sa v oblasti dojčenia
a kontaktného rodičovstva.
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ARTETERAPIA U KLIENTOV S NARUŠENOU VZŤAHOVOU
VÄZBOU
Bc. Simona VOJTOVÁ

Abstrakt: Cieľom práce je zaznamenať a analyzovať využitie programu arteterapie u klientov
s narušenou vzťahovou väzbou a skúmať proces zmeny v konkrétnej prípadovej štúdii.
Teoretická časť sa snaží priblížiť problematiku vzťahovej väzby v kontexte vývinu dieťaťa.
Predstavuje nízkoprahové programy pre deti a mládež, pričom sa snaží poukázať na vzťahové
potreby cieľovej skupiny a ponúka prehľad foriem práce s danou klientelou. Poukazuje na
využiteľnosť arteterapie ako spôsob práce v nízkoprahovom zariadení. V empirickej časti
práce zisťuje prostredníctvom kvalitatívneho výskumu účinnosť liečebnopedagogického
arteterapeutického programu v nízkoprahovom zariadení a dokladuje výskyt narušenej
vzťahovej väzby u klientov nízkoprahových zariadení.
Kúčové slová: arteterapia, vzťahová väzba, poruchy vzťahovej väzby, vývin dieťaťa,
nízkoprahové programy pre deti a mládež, nízkoprahový klub

Potreby dieťaťa z hľadiska vytvárania vzťahov
Jednou zo základných podmienok zdravého vývinu dieťaťa je dôveryhodný vzťah
a bezpečie (Horňáková, 2010). Kvalita vzťahu medzi matkou a dieťaťom úzko súvisí
s uspokojovaním potrieb, a to v každom období vývinu dieťaťa. Mnoho odborníkov sa
zhoduje na tom, že od kvality prvotných vzťahov v živote človeka sa odvíja schopnosť
vytvárať vzťahy v neskorších obdobiach života človeka, ako aj jeho zdravý psychický vývin
(Parkes, 1991; Hašto, 2005; Bowlby, 2010; Brisch, 2011). Kvalita včasnej interakcie výrazne
ovplyvňuje vývin sebapoňatia, ako aj sociálne kompetencie dieťaťa v neskoršom veku.
V prenatálnom období je dôležitá fyziologická (prostredníctvom placenty) a zmyslová
(prostredníctvom masáže brucha, hlasu, zmeny polohy tela) komunikácia medzi matkou
a dieťaťom (Vágnerová, 2000). Tlkot srdca matky je najvýznamnejším zvukom, ktorý je pre
dieťa symbolom bezpečia a istoty (Oravcová, 2010). Medzi matkou a dieťaťom sa tak už pred
narodením vytvára určitý dialóg, ktorý sa po narodení rozvíja neverbálnou komunikáciou.
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Verny (1993, In Oravcová, 2002) nazýva tento aktívny kontakt medzi matkou a dieťaťom
vnútromaternicovou väzbou.
V kontexte vzťahových potrieb v období po narodení dieťaťa môžeme hovoriť
predovšetkým o vzťahu dieťaťa s matkou (respektíve jeho vzťahovou osobou). Týmto
vzťahom sa uspokojuje potreba vzťahovej väzby. Ide o potrebu dieťaťa viazať sa na osobu,
ktorá mu zabezpečí ochranu a bezpečie. Osoba, ku ktorej ma dieťa vytvorenú vzťahovú väzbu
nemusí byť jeho biologickým rodičom. Vzťahová väzba vzniká cez emocionálne
skúsenosti, nie cez genetické príbuzenstvo (Brisch, 2010). S pribúdajúcim vekom zohrávajú
dôležitú rolu, popri vzťahu so vzťahovou osobou, aj vzťahy k najbližším osobám (otec,
súrodenci, starí rodičia). Neskôr, od predškolského obdobia, sa okruh sociálnych kontaktov
rozširuje na vrstovníkov a iných dospelých ako napríklad vychovávateľka, učiteľka.
Vznikajúce vzťahy sú silným činiteľom vplývajúcim na vývin detskej osobnosti (Langmeier,
Krejčířová, 2006). V skupine detí sa rozvíja schopnosť komunikácie, dieťa sa učí rôznym
spôsobom sociálnej interakcie, učí sa lepšie porozumieť rôznym názorom, prianiam
a potrebám druhých ľudí (Jakabčic, 2002).
Nedostatok sociálnej interakcie môže viesť k deprivácii či inému narušeniu
psychického vývinu dieťaťa. U dieťaťa môže vzniknúť deprivačný syndróm, pod ktorým
môžeme rozumieť „súbor dôsledkov z nedostatku, prípadne neprítomnosti primeranej
rodičovskej starostlivosti o dieťa“ (Potočárová, 2008, s. 163). Vývin dieťaťa sa následne
spomaľuje a deformuje. Taktiež v opačnom prípade, pri nadmernej alebo neprimeranej
stimulácii dochádza k preťaženiu či vyčerpaniu dieťaťa (Vágnerová, 2000).
V každom období vývinu dieťaťa hrá dôležitú rolu vzťah dieťaťa s rodičmi.
Predovšetkým reakcie rodičov na pocity dieťaťa a schopnosť emočného vyladenia
s dieťaťom, tvoria základ pre rozvoj schopnosti empatie. Nedostatočné emočné skúsenosti
môžu narušiť vývin osobnosti dieťaťa. Dôsledkom môže byť problém s porozumením
vlastným pocitom, čo sa následne prejaví aj neschopnosťou porozumieť pocitom druhých.
Dôkazom sú aj štúdie týraných či zanedbávaných detí, ktoré v porovnaní s deťmi z bežného
prostredia vykazujú značné problémy v schopnosti emočného porozumenia (Langmeier,
Krejčířová, 2006).
Druhým základným vplyvom rodičov je vplyv na sebahodnotenie dieťaťa. Langmeier
a Krejčířová (2006, s. 139) popisujú dve teórie pôsobenia rodičov na sebahodnotenie dieťaťa:
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zrkadlová teória – rodičia ukazujú dieťaťu jeho vlastnú hodnotu tým, ako si ho vážia
alebo ho podceňujú,
 teória modelu – rodičia sú vzorom správania podľa, ktorého dieťaťa modeluje samo
seba.
Ocenenie významnou osobou má väčší význam ako výsledok sám o sebe. Ak dieťaťu chýba
takáto citovo významná osoba, dobrý výkon nebude mať pre dieťa žiadny zmysel, čím dieťa
stráca motiváciu k výkonu. U citovo deprimovaných detí je to jedna z príčin tzv. bezdôvodnej
neúspešnosti (Vágnerovej, 2000).

Narušená vzťahová väzba v kontexte vývinu dieťaťa
Základným poznatkom teórie vzťahovej väzby je existencia biologicky zakotvenej
potreby človeka vytvoriť vzťahovú väzbu s blízkou osobou (najčastejšie matkou). V priebehu
prvého roka si dieťa vytvorí viacero vzťahov uspokojujúcich potrebu vzťahovej väzby.
Okrem hlavnej vzťahovej väzby vznikajú súčasne aj ďalšie vedľajšie vzťahové väzby, a to
najčastejšie väzba na otca, starých rodičov, súrodencov, opatrovateľku. Tieto osoby sú akousi
náhradou hlavnej vzťahovej osoby, keď nie je prítomná (Hašto, 2005). Podľa Brisch (2010) je
potreba vzťahovej väzby základná potreba, ktorá slúži na prežitie a vývin dieťaťa, inými
slovami je to „základný predpoklad, ktorý podporuje telesný, emocionálny, intelektuálny
a sociálny vývin detí“ (Brisch, 2010, s. 57).
Za zakladateľa teórie vzťahovej väzby (attachment theory, Bindungstheorie) sa
považuje John Bowlby (1907 - 1990), britský pedopsychiater a psychoanalytik. Podľa
Bowlyho teórie má dieťa primárnu pudovú tendenciu naviazať sa na matku a vytvoriť si s ňou
vzťahovú väzbu, ktorá ho k nej pripútava. V prostredí pre dieťa neznámom, bez prítomnosti
matky, pri únave alebo pri chorobe, sa aktivuje pripútavacie správanie, ktoré je možné utíšiť
len prítomnosťou matky. V interakcii s matkou sa vytvárajú vnútorné pracovné modely, ktoré
sú uložené v implicitnej pamäti a ovplyvňujú vytváranie vzťahov aj neskôr v dospelosti
(Hašto, 2005). Rozlišujeme niekoľko typov vzťahovej väzby, ktoré navrhla Ainsworthová
(1978) - bezpečnú vzťahovú väzbu a dve typy neistej vzťahovej väzby (ambivalentnú
a vyhýbavú). Neskôr Mainová a Salomon pridali dezorganizovanú neistú vzťahovú väzbu
(Adamová, Halama, 2009).
Istá vzťahová väzba predstavuje mnoho výhod, ako napríklad pozitívny pocit vlastnej
hodnoty, kompetencie, samostatnosti, sebakontroly a odolnosti nepriaznivým situáciám,
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pozitívny model pre budúce nadväzovanie vzťahov (Bowlby, 2010). Podľa Brisch (2010)
predstavuje stabilný základ pre zdravý vývin osobnosti, súvisí s kreatívnosťou, flexibilnosťou
a lepšou pamäťou aj rečovým vývinom. Mnohí odborníci pokladajú istú vzťahovú väzbu
dôležitú pre rozvoj metakognície ako schopnosti vnímať a chápať seba aj druhých (Main,
Cassidy, 1988; Daudert, 2002).
Poruchy vzťahovej väzby vznikajú najčastejšie opakujúcimi sa skúsenosťami z
odlúčenia od vzťahovej osoby (Hašto, 2005), náhlym odlúčením bez privykania si k druhej
osobe (Brisch, 2010) a traumatizáciou spôsobenou vzťahovou osobou (emočné, telesné
zanedbávanie alebo deprivácia dieťaťa). S týmito poruchami sa stretávame najčastejšie u detí
z detsk ých domovov, u detí zažívajúcich časté striedanie vzťahových osôb, u telesne
zanedbávaných a týraných detí, u detí žijúcich v agresívnom rodinnom prostredí a u detí
rodičov so psychickým alebo telesným postihnutím.

Arteterapia ako spôsob práce v nízkoprahovom zariadení
Nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) sú definované ako „služby určené
deťom a mládeži, ktorí sa ocitli v obtiažnej životnej situácii alebo sú ohrození, a ktorí
nevyhľadávajú štandardné formy inštitucionalizovanej pomoci a starostlivosti. Obsahujú
nadviazanie kontaktu, poskytovanie informácií, odbornú pomoc, podporu a vytváranie
podmienok pre sociálne začlenenie a pozitívnu zmenu v spôsobe života.“ (Šandor, 2005, s. 1314). Nízkoprahové služby predstavujú širokú škálu pomoci ľuďom v nepriaznivej životnej
situácii, ktorí si často neuvedomujú potrebu odbornej pomoci, a preto ju ani nevyhľadávajú
(Klíma, Jedlička, 2004). NPDM môžu mať formu stacionárne (nízkoprahové zariadenia /
kluby pre deti a mládež) alebo terénne poskytovaných služieb (streetwork).
Za hlavným cieľ je podľa mnohých odborníkov považovaná prevencia sociálnopsychologických javov (napr. deviantné správanie, zneužívanie psychoaktívnych látok,
rasizmus). Podľa Klímu, Jedličku (2004) ide taktiež o podporu v úspešnom zvládaní
životných úloh a sociálnych nárokov. Šandor (2005) kladie dôraz najmä na minimalizáciu
rizík (harm reduction) súvisiacich so spôsobom života klientov, prostredníctvom aktivizácie
klientov pre zmysluplné využívanie voľného času. Podľa viacerých autorov je významnou
cieľovou hodnotou a zároveň nevyhnutnou podmienkou tejto špecializovanej odbornej
činnosti, predovšetkým nadviazanie osobného kontaktu s klientom.
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Ako hlavné formy práce v NPDM vnímame voľnočasové aktivity (umelecké
a športové činnosti) a aktivity / programy s preventívnym, výchovným alebo vzdelávacím
zámerom. Môže ísť napríklad o program prevencie násilia, sexuálneho zneužívania,
kriminality, a to najčastejšie formou rozhovorov, diskusií, skupinových hier, plagátov
a letákov (Bartoňová, 2005). Arteterapia, všeobecne vnímaná ako liečba výtvarným umením,
môže v práci s touto cieľovou skupinou prispieť:






k zapájaniu skupiny do zmysluplného, prosociálneho zážitku, ktorý týmto klientom
často chýba, a tým umožňuje docieliť zmenu v sociálnom systéme skupiny,
pomáha posilniť hodnoty skupiny, vyvolať otázky o aktuálnych sociálnych
podmienkach a budovať obraz sociálnej zmeny,
rozvíja sociálne zručnosti v skupine, ktoré sú transformované do bežného života
klientov,
je podnetom pre rozprávanie o svojich životných príbehoch a poskytuje tzv. kontajner
pre to čo bolo aj nebolo povedané,
pomáha jednotlivcom pri hľadaní ich individuálneho potenciálu (Slayton, 2012).

Vidíme významné prepojenie medzi cieľmi NPDM, cieľmi terapie u klientov s narušenou
vzťahovou väzbou (TNVV) a cieľmi arteterapie (AT). Všetky tri spája predovšetkým ich
hlavný cieľ, a to nadviazanie kontaktu s klientom a posilnenie vzťahu medzi terapeutom /
pracovníkom a klientom. Všetky tri pokladajú vzťah ako základ úspechu v práci s klientom.
V nasledovnej tabuľke (Tab. 1) dokladáme teoretické podklady potvrdzujúce toto tvrdenie:
Tab. 1 Vzťahové ciele NPDM, TNVV a AT

Terapia narušenej
vzťahovej väzby
nadviazanie
„vytvorenie
osobného kontaktu príležitosti k novým
s klientom (Jedlička skúsenostiam
vo
et al., 2004)
vzťahoch v zmysle
bezpečnej vzťahovej
väzby“
(Hašto,
2005, s. 105)

Arteterapia

napĺňať
potrebu spracovanie
spolubytia (Šandor, konfliktu nájdením
2005)
emocionálnej opory
(Brisch, 2011)

budovanie dôvery,
vyjadrenie
citov,
emócii, konfliktov
(Liebmann, 2010)

NPDM
Vzťahové ciele
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nadviazanie kontaktu
s klientom, ktorý nie
je
spontánne
expresívny
a
nedokáže nadviazať
verbálny kontakt
(Benderová,1952)
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Rovnako aj v liečebnej pedagogike je vzťah vnímaný ako dôležitá súčasť terapeutického
procesu. Môžeme ho charakterizovať slovami ako akceptácia, prijatie, pochopenie,
úprimnosť, dôvera či optimizmus (Horňáková, 2007). V kontexte s cieľovou skupinou,
môžeme hovoriť o tzv. terapeutickej sociálnej výchove ako súčasť liečebnej pedagogiky,
ktorú Buchka (2011) vníma ako formu pomoci zameriavajúcu sa na sociálne aj individuálne
psychické problémy ľudí so sociálnymi problémami, ako aj na prostredie podnecujúce
narušené správanie. Ide o „výchovné pôsobenie na jednotlivcov, skupiny, inštitúcie a sociálne
prostredie detí alebo mladistvých s narušeným správaním tak, aby pretransformovala
a vyvíjala pozitívny vplyv na jednotlivca či jeho sociálny systém“ (Buchka, 2011, s. 10).

Metodológia výskumu a výskumné zistenia
Realizovaný kvalitatívny výskum sa zameriaval na hĺbkové skúmanie jedného
prípadu. Pozostával z analýzy individuálnych liečebnopedagogických stretnutí prebiehajúcich
v jednom z nízkoprahových zariadení patriace pod občianske združenie sídliace v Bratislave.
Cieľom výskumu bolo zistiť účinnosť liečebnopedagogického arteterapeutického programu
pre dieťa s podozrením narušenej vzťahovej väzby. Pri začatí programu mala klientka trinásť
rokov, v čase realizácie programu dosiahla štrnásť rokov. Program bol realizovaný od konca
októbra 2013 do konca mája 2014, sedem mesiacov. Frekvencia stretnutí bola raz do týždňa
s výnimkou sviatkov a neprítomnosti klientky zo zdravotných dôvodov. Stretnutia začínali
pred otvorením klubu a končili počas trvania klubu, závisiac od možností a potrieb klientky.
Jedno stretnutie trvalo približne šesťdesiat minút.
Výskumné

metódy,

ktoré

sme

použili

boli

neštruktúrované

pozorovanie,

neštruktúrovaný a pološtruktúrovaný rozhovor / interview, obsahová analýza výtvarných
produktov a terénnych záznamov. Pri neštruktúrovanom pozorovaní sme sa zamerali na
správanie počas liečebnopedagogických stretnutí, ako aj na správanie pozorované počas
prítomnosti v klube. Rovnako sme postupovali aj pri metóde rozhovoru, pričom sme sa
zameriavali na pocity, názory, postoje a hodnoty klientky. Zvolili sme neštruktúrovaný
rozhovor s výnimkou rozhovoru po ukončení výtvarnej tvorby, kedy sme využili
pološtruktúrovaný rozhovor s vopred stanovenými obsahovým rámcom, ale otázky sme
prispôsobovali podľa toho, ako sa rozhovor vyvíjal. Pri obsahovej analýze výtvarných
produktov sme sa zameriavali na charakteristické znaky vo výtvarnom prejave klientky a na
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jej vlastnú interpretáciu. Pri analýze terénnych záznamov sme zameriavali na správanie
klientky počas klubu popisované inými pracovníkmi.
Ako doplnok sme použili Inventár rodičovského a rovesníckeho pripútania (Inventory
of Parent and Peer Attachment, IPPA), ktorého autormi sú Armsden a Greenberg.
Liečebnopedagogický podporný program bol zameraný na podporu zdrojov zvládania,
sebapoznávanie a sociálne zručnosti. Realizoval sa individuálnou formou v miestnosti
nízkoprahového zariadenia určenej na sociálne poradenstvo, krízovú intervenciu a terapiu.
Cieľom programu bolo vytvorenie atmosféry dôvery a bezpečia, rozvoj sebapoznania,
podpora

sebaobrazu

a vlastných

zdrojov,

rozvoj

sociálnych

zručností,

relaxácia

a harmonizácia osobnosti.
Pri spracovaní výsledkov sme sa zamerali na tri samostatné témy, a to Správanie
(A,B), Výtvarný prejav (C) a Vzťahová väzba (D). Pri téme Správanie sme posudzovali
pomer rizikového správania (A) k správaniu popisujúcemu prospech (B) v štyroch skupinách:
sociálne fungovanie, vyjadrenie svojho názoru a potrieb, sebaobraz a telesné prežívanie.
Zaznamenali sme, že liečebnopedagogický arteterapeutický program mal vplyv v kategóriách
zameraných na vyjadrenie svojho názoru a potrieb (8 : 30), a taktiež v kategóriách
zameraných na sebaobraz (4 : 5). Zároveň sme si všimli postupné zlepšovanie v kategóriách
zameraných na sociálne fungovanie (12 : 8), tie však nedokazujú častejší výskyt správania
popisujúceho prospech. Na kategórie týkajúce sa telesného prežívania arteterapia nemala
dostatočný efekt (7 : 2), avšak sa zameriavajú skôr iba na častosť výskytu rizikového
správania.
Zistili sme charakteristické znaky kresby v konkrétnej prípadovej štúdii. Zaznamenali
sme častý výskyt žltej a čiernej, špeciálny zmysel majú taktiež modrá a ružová. Ďalej ide o
silný prítlak, presné vyfarbovanie, sústredenosť pri práci, potrebu vymaľovať obrázok,
potrebu zaplniť priestor. Zistili sme preferenciu materiálov, ktoré majú uvoľňujúci až
relaxačný účinok (preferencia hliny, preferencia prstových farieb). Z obsahovej stránky
výtvarných produktov išlo o časté zobrazenie myši, slnka, dažďa, dúhy. Výsledky vzťahujúce
sa k téme Vzťahová väzba potvrdzujú narušené vzťahy s okolím, pretože výroky odrážajú
negatívny vzťah k matke, prísne trestajúci a nerešpektujúci postoj rodičov či nedostatok
porozumenia vo vzťahu s vrstovníkmi. Obsahuje taktiež kategóriu Spomienky na rané
detstvo, ktorá súvisí s prianím vrátiť sa do obdobia, keď žila s pestúnkou. Naša analýza
reflexie stretnutí dokladuje prebiehajúce ťažkosti pri nadväzovaní terapeutického vzťahu
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počas programu, čo je typickým znakom klientov s narušenou vzťahovou väzbou. V súvislosti
so vzťahovou väzbou sme zistili zhodu s výsledkami Inventáru rodičovského a rovesníckeho
pripútania (IPPA).

Závery
Na základe výsledkov výskumu môžeme tvrdiť, že arteterapia má diagnostický
potenciál pri zisťovaní alebo potvrdzovaní narušenej vzťahovej väzby a má pozitívny účinok
na sekundárne dôsledky narušenej vzťahovej väzby.
Náš výskum poukazuje na prítomnosť znakov narušenej vzťahovej väzby u klientky,
čo

však

nemožno

zovšeobecniť

na

cieľovú

skupinu

nízkoprahových

zariadení.

Charakteristické prvky správania / prežívania, rovnako aj znaky kresby sú individuálnymi
znakmi a taktiež ich nemožno zovšeobecniť na cieľovú skupinu.
Chceli by sme poukázať na potrebu rozpracovať túto problematiku širšie, a to hlavne
skúmaním ďalších prípadových štúdií arteterapeutickej práce s klientmi v nízkoprahových
zariadeniach. Nakoľko sa naša práca zaoberala iba arteterapii (všeobecne), odporúčali by sme
prácu taktiež rozšíriť o špecifikum práce liečebného pedagóga, ako aj o účinnosť iných terapií
(muzikoterapia, psychomotorická terapia a pod.).
Veríme, že naša práca bude nielen zdrojom informácií o danej problematike, ale aj
zdrojom inšpirácií pre prax liečebného pedagóga v NPDM.
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2010. 360 s. ISBN 978-80-7367-670-4.
BRISCH, K. H. 2010. Bezpečná vzťahová väzba. Attachment v tehotenstve a v prvých rokoch
života. Edukačný program pre rodičov SAFE. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2010, 150 s.
ISBN 978-80-88952-67-1.
BRISCH, K. H. 2011. Poruchy vzťahovej väzby. Portál, 2011. 311 s. ISBN 978-80-7367-8708.
BUCHKA, M. 2011. Liečebná a sociálna výchova. Úlohy v poli pôsobnosti liečebnej
42

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

pedagogiky medzi výchovou a terapiou. In : Kováčová, B. (ed.) : Výchova verzus
terapia - možnosti, hranice a riziká. Zborník z medzinárodnej vedeckej
liečebnopedagogickej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského. 158 s. ISBN
978-80-223-3006-0.
HAŠTO, J. 2005. Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavateľstvo F,
2005. 300 s. ISBN 80-88952-28-X.
HORŇÁKOVÁ, M. 2007. Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava:
Občianske združenie Sociálna práca, 2007. 176 s. ISBN 978-80-89185-28-3.
HORŇÁKOVÁ, M. et al. 2010. Včasná intervencia orientovaná na rodinu. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 260 s. ISBN 978-80-223-2915-6.
JAKABČIC, I. 2002. Základy vývinovej psychológie. Bratislava: IRIS, 2002. 84 s. ISBN 8089018-34-3.
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APLIKÁCIA TERAPIE HROU PRI PODPORE UČENIA
Bc. Michaela JOBBOVÁ

Abstrakt: Výskum je zameraný na podporu učenia prostredníctvom terapie hrou. Teoreticky
popisuje dieťa zo znevýhodneného prostredia. Ďalej charakterizuje hru, jej funkcie, a
možnosti využitia v terapii. Rozoberá tiež možnosti využitia hry a hrovej terapie pri
doučovaní matematiky a slovenčiny prostredníctvom podpory čiastkových funkcií, a to
predovšetkým pamäte, priestorovej orientácie a pozornosti. V praktickej časti je spracovaná
kazuistika klientky a následná liečebno- pedagogická intervencia, v ktorej boli využité prvky
terapie hrou.
Kľúčové slová: znevýhodnené prostredie, dieťa zo znevýhodneného prostredia, hra, terapia
hrou

Dieťa zo znevýhodneného prostredia
Na to, aby sme mohli definovať pojem „dieťa zo znevýhodneného prostredia“ musíme
najskôr definovať takéto prostredie. To je identifikované v zákone ako „prostredie, ktoré
vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje
rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho
socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti“
(Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, §2 písm. p). Dieťa zo znevýhodneného prostredia potom môžeme
charakterizovať ako dieťa, ktorému jeho prostredie výchovou neposkytuje také podmienky k
vývinu a rastu, aké potrebuje. Daňo, Cinová (2005, 2013) sa zhodujú v názore, že sociálne
znevýhodneným prostredím pre dieťa je predovšetkým rodina. Pre potreby výskumu
synonymizujeme pojmy dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia/dieťa z málo
podnetného prostredia/dieťa z rómskeho etnika. Trochtová, Čerešníková (2002, 2011) tvrdia,
že rómske deti z málo podnetného prostredia sú pri vstupe do školy vo veľkej miere
hodnotené ako nezrelé na školu, a to práve pre nedostatočnosť sociálneho a výchovného
vplyvu v prostredí, z ktorého pochádzajú. S tým súhlasí aj Štefanová (2006) a dodáva, že
rómske deti a žiaci v zariadeniach predškolských a školských predstavujú vážny problém,
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ktorý sa v populácii prezentuje odlišnou orientáciou v hodnotách. S týmito tvrdeniami sa
stotožňujeme aj my podľa zistení v priebehu výskumu.

Terapia hrou
Hra je prirodzený vyjadrovací prostriedok detského veku. Dieťa prostredníctvom hry
spoznáva svet naokolo preň prijateľným spôsobom. Velký sociologický slovník (1996)
vymedzuje hru ako špecifickú výrazovú formu správania a činnosti ľudí rôzneho veku,
predovšetkým ale detí, u ktorých je predpokladom i prostriedkom zdravého vývinu. Terapia
hrou vychádza z prirodzenej potreby každého dieťaťa hrať sa. Hra je tu prostriedkom
interakcie a komunikácie medzi dieťaťom a terapeutom, ako aj dôležitým zdrojom
diagnostických informácií o tomto dieťati. Hra a hrové činnosti sú deťom najbližšie, preto sú
vhodnými prostriedkami pre terapiu. Je úlohou terapeuta, aby pomohol dieťaťu vniesť do
života poriadok. British Association of Play Therapist (2014) definuje terapiu hrou ako účinnú
terapiu, ktorá pomáha deťom modifikovať ich správanie, objasniť ich sebapoňatie a budovať
zdravé vzťahy. Podľa BAPT deti v terapii hrou vstupujú do dynamického vzťahu s
terapeutom, ktorý im umožní vyjadriť, preskúmať a nájsť zmysel ich ťažkých a bolestivých
skúseností a hrová terapia im pomáha nájsť zdravší spôsob komunikácie, rozvíjať
plnohodnotné vzťahy, zvýšiť odolnosť a napomáha emocionálnej gramotnosti.

Metodológia a priebeh výskumu
Naša práca má charakter kvalitatívneho výskumu, ktorý sa podľa Komárika (2002) od
kvantitatívneho výskumu líši tým, že kým pri kvantitatívnom výskume si stanovujeme
hypotézy, ktoré sa snažíme výskumom overiť/vyvrátiť, tak pri kvalitatívnom výskume je
hypotéza koncovým stavom skúmania, ku ktorému sme sa dopracovali empirickým
skúmaním. Podľa Horňákovej (2007) si tento typ výskumu „vyžaduje vcítenie, ponorenie sa
do situácie iného človeka a snahu o objektizovateľné zachytenie reality jeho života“
(Horňáková, 2007, str. 55). V našom výskume sme využili metódy pološtrukturovaného
rozhovoru, pozorovania, priebežnej analýzy, anamnézy a kauzistickú metódu.
V októbri 2014 bola po odporúčaní koordinátorky programu Dot vymedzená
výskumná vzorka. Po vymedzení výskumnej vzorky bol matkou podpísaný informovaný
súhlas s použitím údajov pre účel tohto výskumu, pričom sú údaje o klientovi anonymné.
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Potom bolo realizované prvé stretnutie s participantkou, kde prebehol pološtruktúrovaný
rozhovor s matkou participantky za účelom zberu anamnestických dát a krátky rozhovor s
klientkou.
Na základe zistených údajov bol vytvorený predbežný liečebno- pedagogický
program. Pri koncipácii programu sme vyberali z dvoch možností miesta realizácie výskumu,
a to domáceho prostredia a uzavretej triedy v Základnej škole v Plaveckom Štvrtku vybavenej
pre potreby materskej školy. Po rozhovore s matkou participantky sme sa rozhodli pre
priestory v Základnej školy, pretože matka nevedela zabezpečiť vhodné prostredie na priebeh
stretnutí.
Od októbra 2014 až do februára 2014 sme zrealizovali 12 stretnutí podľa vyššie
spomenutého liečebno- pedagogického programu. V marci 2014 prebiehalo vyhodnocovanie a
spracovanie získaných dát do výsledkov výskumu.

Záver
Z výsledkov nášho výskumu sme prišli k záveru, že dieťa zo sociálne znevýhodneného
prostredia potrebuje výrazne väčšiu motiváciu pre učenie ako iné deti. Aj z teórie vyplýva, že
motivácia dieťaťa pochádzajúceho z takéhoto prostredia, ešte k tomu z rómskeho etnika- teda
inej kultúry- je úplne iná ako motivácia ostatných detí. Prostredníctvom vhodnej motivácie sa
nám však podarilo vytrhnúť participantku z pasivity a apatie a podnietiť ju k domácej
príprave, čo je u detí z rómskeho etnika ojedinelé až mimoriadne.
Domnievame sa, že pravidelná individuálna alebo skupinová intervencia, do ktorej
budú zapojené hrové techniky môže byť výrazne motivujúca ako aj pomáhajúca pre deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Z literatúry vieme, že takého prostredie býva často málo
podnetné, deti nepoznajú bežné detské hry- čo sme zaznamenali aj v priebehu nášho výskumu
(viď. Príloha A 5.2- 2.fakt; 5.23- 1.fakt; atď.)
Počas výskumu sme používali hrové techniky na vybudovanie si vzťahu s dieťaťom, a
tieto techniky sa nám osvedčili aj ako prostriedok motivácie k učeniu a zároveň účinná
stimulácia komunikačných zručností a koncentrácie pozornosti. Pri hrových aktivitách bola
klientka otvorenejšia a uvoľnenejšia. Hrové techniky otvorili cestu podpore koncentrácie a
podpore komunikačných zručností. Odporúčame preto zaradiť tieto techniky do výučby alebo
aspoň do predškolských klubov a klubov detí určených deťom zo sociálne znevýhodneného
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prostredia alebo rómskym deťom. Navrhli sme koordinátorke programu Dot využívanie
hrových techník doučovateľmi v spomínanom programe. Vzhľadom na to, že celý náš
výskum je zložený z jednotlivých stretnutí realizovaných podľa vypracovaného liečebnopedagogického programu zameraného na aktuálne potreby a záujmy našej participantky,
nemôžeme s istotou výsledky výskumu zovšeobecniť na všetky deti zo SZP alebo na všetky
rómske deti.
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APLIKÁCIA MONTESSORI TERAPIE V KONTEXTE
LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY
Bc. Jana GREGOVÁ

Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá možnosťami aplikácie Montessori terapie a liečebnej
pedagogiky pri sprevádzaní dieťaťa s Aspergerovým syndrómom a jeho rodičov. Teoretická
časť práce je zameraná na spracovanie kontextov Montessori terapie a liečebnej pedagogiky a
ich využitie v procese liečebnopedagogickej podpory dieťaťa.

Vo výskumnej časti

diplomovej práce prinášame prípadovú štúdiu, v ktorej sa venujeme pozorovaniu dieťaťa
s Aspergerovým syndrómom a jeho špecifických prejavov. Na základe analýzy získaných
poznatkov a pozorovaní, navrhneme pre dieťa liečebnopedagogický program, čím by sme radi
prispeli k rozšíreniu možností a prístupov v rámci podpory komplexného vývinu dieťaťa
s Aspergerovým syndrómom.
Kľúčové slová: Montessori pedagogika, Montessori liečebná pedagogika, liečebná
pedagogika, Montessori terapia, dieťa, Aspergerov syndróm, dieťa s Aspergerovým
syndrómom

Úvod
V súčasnosti sa veľmi často stretávame v odbornej literatúre i praxi s problematikou
narastajúceho počtu detí s nerovnomerným psychomotorickým vývinom. Je veľmi náročné
problémy týchto detí identifikovať a ešte náročnejšie dieťaťu “prisúdiť” diagnózu, ktorá ho
bude už v nastupujúcej etape života sprevádzať.
Príznaky a prejavy, ktoré súvisia s disharmonickým vývinom detí, prinášajú vo veľkom
počte prípadov podozrenie na Aspergerov syndróm.

Deti s príznakmi Aspergerovho

syndrómu v našej populácii každým rokom pribúdajú a postupne sa objavujú takmer v každej
materskej škole. Tieto deti sú výnimočné, a ich iné fungovanie mozgu je mnohokrát veľkým
prínosom pre skupinu ľudí či spoločnosť, aj keď to sami nemajú s fungovaním v väčšinovej
spoločnosti jednoduché.
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Teoretické východiská
Aspergerov syndróm má mnoho foriem. Jedná sa o veľmi rôznorodý syndróm, ktorého
symptomatika plynule prechádza do normy. Je obtiažne, ak nie nemožné u hraničnej skupiny
odlíšiť, či sa jedná o Aspergerov syndróm alebo len o sociálnu neobratnosť, spojenú napríklad
s viac vyhranenými záujmami a výraznejšími rysmi osobnosti. Ľudia s Aspergerovúm
syndrómom môžu byť profesijne mimoriadne úspešní (profesori, dokonca nositelia Nobelovej
ceny), môžu byť v dospelosti prakticky nediagnostikovateľní. Otázne je, či sa vôbec z
filozofického a etického hľadiska dá tento problém nazvať poruchou.
Spory o tom, či Aspergerov syndróm existuje ako samostatná jednotka, alebo sa jedná
len o časť autistického kontinua, naďalej pokračujú (Thorová, 2012). Ako mnoho iných
rozdielností vo svete detských vývinových porúch, deliaca čiara medzi klasickým autizmom a
Aspergerovým syndrómom je tiež veľmi hmlistá a posúva sa podľa toho, aký skúsený je
diagnostik.
Škála prejavov Aspergerovho syndrómu je rozmanitá vo svojej kvalite i kvantite. Častý
je jeho výskyt v podobe vysokej inteligencie kombinovanej s neobyčajne dobrou pamäťou a
veľmi nízkou schopnosťou orientovať sa aj v jednoduchých sociálnych vzťahoch. Aj keď
navonok nie sú u detí s Aspergerovým syndrómom pozorovateľné výraznejšie prejavy
poruchy, ich problémy na sociálno-emocionálnej úrovni, prežívaní a najmä v možnosti
komunikácie s okolitým svetom im spôsobujú komplikácie v každodennom živote.
Ľudia s Aspergerovým syndrómom majú podobný hendikep ako ľudia s poruchou
autistického spektra. Majú síce to šťastie, že v konečnom dôsledku môžu síce viesť
samostatný, relatívne úspešný život, pri ich vysokom IQ si však svoju odlišnosť uvedomujú a
pociťujú. V súvislosťou s nedostatkom odborníkov a odborných pracovísk, venujúcich sa
včasnej diagnostike a intervencii tejto cieľovej skupiny častokrát ani nevedia prečo sú ,,iní’’,
výnimoční. Uvedomujúc si svoju odlišnosť, volia radšej únik do svojho sveta. Spoločnosť sa
od nich väčšinou z nevedomosti tiež dištancuje. Ľudia s Aspergerovým syndrómom sa
nevedia zaradiť do širokej, šedej masy "bežných" ľudí, vyčnievajú svojim správaním.
Je dôležité uľahčiť im sprístupniť ich snahu o začlenenie sa. Celý náš školský systém,
spoločnosť je postavená na ko-operatívnej skupinovej práci. Dieťa, ktoré nezdieľa
dominantné kultúrne hodnoty a zaužívané spôsoby komunikácie, je vystavené tlaku väčšiny,
ktorá ho formuje a vychováva podľa určitých predstáv a noriem, čoho následkom môže byť
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potlačenie jeho identity a vyčlenenie. Detskú identitu a jeho individualitu by sme mali
vnímať, podporovať jej rozvoj a sprostredkovať mu vonkajší svet tak, aby mu porozumelo,
našlo v ňom systém a tak aj nadobudlo svoje miesto v ňom.
T. Peeters (1998) hovorí, že intelektovo nadaní žiaci s autizmom, ktorí prejdú dobrým
vzdelávacím programom, môžu prežívať skutočné city vzájomnosti, čo sa týka ich neskorších
partnerských vzťahov. Poukazuje na dôležitosť ich vzdelávania medzi rovesníkmi. Odborníci
(Zysk a Notbohm, 2004) uvádzajú, že celkovo až 10–15 percent ľudí s Aspergerovým
syndrómom dosiahne úspech v živote. Uvedení autori zdôrazňujú, že ľudia s Aspergerovým
syndrómom potrebujú často len relatívne málo pomoci od okolia. Musí to však byť správny
druh pomoci (Remschmidt, 2000).
Rusinková (2014) tvrdí, že k dieťaťu s Aspergerovým syndrómom je dôležité
pristupovať rešpektujúco, naučiť ich, ako tento svet funguje a ako oni sami môžu v tomto
svete fungovať. Práve úmyslom Márie Montessoriovej bolo viesť deti krok za krokom malým
usporiadaným prostredím a pomôcť im tak vstúpiť do usporiadania veľkého sveta. To deti
ukľudňuje a stabilizuje, pričom možnosť voľby tvorí prirodzený protipól k tomuto
usporiadanému okoliu.
Viera v to, že odpoveď na každý problém je ukrytá v dieťati samom, že individualita
dieťaťa je postavená pred jeho problémy, že pripravené prostredie redukuje úzkosť dieťaťa a
že konkrétne skúsenosti sú najlepšou cestou k abstraktnému mysleniu je nenahraditeľným
prínosom Montessori terapie pre dieťa s Aspergerovým syndrómom.
Pripravené prostredie v Montessori terapii ponúka konzistentné, bezpečné prostredie,
ktoré dieťaťu umožňuje pozorovať ostatné deti pri výbere a participovaní na aktivitách pred
tým, ako sa samé zapojí. Pre dieťa s Aspergerovým syndrómom je to veľmi dôležité, zvyčajne
si niečo niekoľkokrát odpozoruje, než sa samé o to pokúsi. V Montessori terapii je toto
pozorovanie priateľné a podporované, dieťa sa učí svojím vlastným tempom, získava istotu a
orientáciu.
Dôležitý prínosom pre dieťa s Aspergerovým syndrómom sú aj hranice slobodného
jednania. Pri precvičovaní zaobchádzania s voľnosťou sa deti zároveň učia akceptovať určité
hranice, ktoré spoznávajú v systémovom usporiadaní prostredia, v samotnom materiáli a
v spolužití s ostatnými deťmi a dospelými (Onkenová, 2000). Úcta k činnosti druhého je stále
precvičovaná rovnako ako aj rešpekt k vlastnej činnosti. Tak sa deti učia navzájom nerušiť sa
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pri činnostiach. U dieťaťa s Aspergerovým syndrómom sa eliminujú pocity úzkosti a afekty
spojené s ohrozeným vlastných hraním, zároveň sa učí vnímať ostatné deti v skupine a ich
priestor.
Výskumy ukazujú, že včasná intervencia (od narodenia až do veku 3 rokov) výrazne
zmierňuje príznaky a dopad porúch autistického spektra. Toto obdobie dieťaťa, kedy je jeho
myseľ flefibilná a otvorená zmenám, Mária Montessori nazvala "Absorbujúci duch".
Situácia detí a ich rodín, dotknutých týmto problémom, je však o to náročnejšia, že u
nás nie je dostatok odborníkov a odborných pracovísk, venujúcich sa včasnej diagnostike
a intervencii tejto cieľovej skupiny.
Zamerali sme sa preto vo výskume na pozorovanie, zachytenie a porozumenie
vnímania, správania a prežívania dieťaťa s Aspergerovým syndrómom a vytvorenie
intervenčného

liečebnopedagogického

programu,

orientovaného

na

harmonizáciu

všeobecného fungovania dieťaťa a posilnenie psychomotorického vývinu, realizovaného
prostredníctvom Montessori terapie.

Metodológia výskumu
Výskum je realizovaný s jedným dieťaťom, ktoré sme vybrali po spoločnej konzultácii
so zodpovednými pracovníkmi zariadenia a rodičmi.
Cieľom výskumu je sledovať, zachytiť a analyzovať zmeny v prejavoch dieťaťa
v procese Montessori terapie, zmeny priebežne zaznamenávať a v určitých časových úsekoch
vyhodnocovať.
Hlavným cieľom je pretaviť analýzou pozorovania detí v procese Montessori terapie
zachytené a zaznamenané poznatky do skvalitnenia terapeutického procesu a tým prispieť
k celkovému zlepšeniu psychomotorického vývinu dieťaťa. Dielčími cieľmi budú sledovanie
efektívnosti využitia materiálu, prípadne hľadanie možností jeho zatraktívnenia pre dieťa
prostredníctvom zážitku.
Pre naplnenie výskumných cieľov sme si zvolili nasledujúce metódy:
1. Štúdium a analýza zdravotnej a inej dostupnej dokumentácie
2. Participačné a štrukturované pozorovanie
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3. Pološtrukturované a neštrukturované interview
4. Analýza písomných záznamov z priebehu terapie
5. Kazuistická metóda

Liečebnopedagogické intervencie
Problémy dieťaťa

poukázali

na

nevyhnutnosť

dlhodobejšieho

individuálneho

sprevádzania liečebným pedagógom. V spolupráci a po vzájomnom porozumení s rodičmi bol
navrhnutý liečebnoterapeutický Montessori program, zameraný na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa a jeho prirodzené začlenenie sa do rovesníckej skupiny v ZSS
Rehabilitačnom stredisku. Aktivity programu budú orientované najmä na rozvíjanie
psychomotorických zručností, adekvátnych pre dané vývinové obdobie, s prihliadaním
na disharmonický vývin dieťaťa a na posilňovanie sociálno – emocionálnej stránky prežívania
dieťaťa.

Záver
Ako bolo vyššie spomenuté, včasná diagnostika a intervencia sú dôležitou súčasťou
starostlivosti o dieťa s Aspergerovým syndrómom a výrazne ovplyvňujú kvalitu jeho života.
Trpezlivý a systematický prístup založený na dôvere a istote je dôležitým predpokladom pre
prácu s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom. Vytvorenie štrukturovaného programu
poskytuje dieťaťu predvídateľnosť a stabilitu a navodzuje tak atmosféru bezpečia. U dieťaťa
sa redukuje pocit úzkosti a stresu, týkajúceho sa denných aktivít, čo mu umožňuje sústrediť sa
na prácu. Interakcia s inými deťmi alebo dospelými nie je pre dieťa s Aspergerovým
syndrómom ľahká, potrebuje nadobudnúť sebaistotu a rozvinúť primerané sociálne a
komunikačné zručnosti.
Dieťa potrebuje prijatie a byť vnímané také, aké v naozaj je. Potrebuje harmonické
prostredie, kľud, lásku. To všetko môžeme dieťaťu poskytnúť. To všetko prináša Montessori
pedagogika, liečebná pedagogika a terapia samozrejme v spolupráci s rodičmi a odborníkmi
a inými ľuďmi zainteresovanými v starostlivosti o dieťa.
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY MLADISTVÝCH V PROCESE
SOCIALIZÁCIE
Bc. Hana ONDRUŠOVÁ

Abstrakt: Adolescencia je obdobie, kedy sa mladý človek pripravuje na dospelosť a činorodý
život v spoločnosti. V tomto vekovom období má dostatok voľného času, ktorý ho významne
ovplyvňuje. Preto je pre jeho dôležitý vhodný výber voľnočasových aktivít. Vo výskume sme
sa zamerali na dobrovoľníctvo ako voľnočasovú aktivitu mladistvých a skúmali sme jej vplyv
na socializáciu. Potvrdilo sa, že dobrovoľníctvo významne vplýva na mladého človeka ako
aktívneho člena spoločnosti.
Kľúčové slová: voľný čas, adolescencia, socializácia, dobrovoľníctvo

Úvod
Voľný čas je fascinujúcim javom, ktorý ak sa správne využije a naplní, môže viesť
k plnohodnotnému

životu.

Mám

niekoľkoročnú

prax

v mládežníckom

centre

ako

dobrovoľníčka – animátorka, kde sa v rámci a prostredníctvom voľného času snažím
výchovne pôsobiť na deti a mládež a zmysluplne im vyplniť čas. Táto skúsenosť ma viedla
k rozhodnutiu vybrať si tému diplomovej práce venujúcu sa práve tejto problematike
ako zavŕšenie mojej dobrovoľníckej praxe a jej pretavenie do praxe odbornej. Hodnotu
voľného času si veľmi vážim a vnímam ju ako jedinečnú možnosť využiť potenciál času
naplno na komunitný a osobný rozvoj. Dobrovoľníctvo je formou trávenia voľného času,
ktorý tento potenciál napĺňa. Pre mňa ako budúceho liečebného pedagóga je dôležité nájsť
miesto liečebnej pedagogiky v sfére voľného času a hľadať možnosti odborného
podporovania a sprevádzania mladistvých vo vykonávaní dobrovoľníckej činnosti animátora.
Preto je výskumná časť diplomovej práce zameraná na vplyv dobrovoľníctva ako
voľnočasovej aktivity na proces socializácie mladistvých zo saleziánskeho mládežníckeho
strediska v Bratislave na Miletičovej ulici, odkiaľ vychádza moja osobná dobrovoľnícka prax.
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Voľný čas
Pedagogický slovník definuje voľný čas ako „čas, s ktorým môže človek zaobchádzať
podľa svojho uváženia a na základe svojich záujmov. Voľný čas je doba, ktorá zostane z 24
hodín bežného dňa po odčítaní času venovaného práci, starostlivosti o rodinu a domácnosť,
starostlivosti o vlastné fyzické potreby (vrátane spánku).“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s.
274). Pávková (2002) chápe voľný čas ako „dobu, kedy si svoje činnosti môžeme dobrovoľne
vybrať, robíme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia a uvoľnenia“
(Pávková, 2002, str. 13). Podľa Kratochvílovej (2004) voľný čas slúži človeku
k sebarealizácii v činnostiach, ktoré mu prinášajú naplnenie túžob, ašpirácii, hodnôt, potrieb,
záujmov, predstáv. Vníma ho ako čas, v ktorom môže človek slobodne rozvíjať svoju
osobnosť a spája ho s pocitmi voľnosti a slobody.
Problematika voľného času je vnímaná aj na celosvetovej úrovni v rámci dokumentu
Charta výchovy pre voľný čas. Bola vydaná združením WLRA (World Leisure and
Recreation Association – Svetové združenie pre rekreáciu a voľný čas) a schválená v roku
1993, je súčasťou dokumentu Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989. Cieľom Charty je
informovať vlády, nevládne organizácie a vzdelávacie systémy o dôležitosti a prínosoch
voľného času. Tiež má slúžiť ako návod pre inštitúcie, ktoré sa priamo podieľajú na výchove
a dať im informácie o princípoch, na ktorých by mali byť založené postupy výchovy vo
voľnom čase (Kominarec, 2013). Voľný čas podľa Charty patrí medzi základné ľudské
práva a teda nikomu nemôže byť upieraný na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, veku,
rasy, náboženstva, zdravotného stavu, postihnutia alebo ekonomického zabezpečenia.
(Kratochvílová, 2004)

Dobrovoľníctvo ako voľnočasová aktivita
Názov pojmu dobrovoľníctvo v sebe ukrýva dve kvality, dobro a vôľa, ktoré vystihujú
význam slova. Vychádzajúc z latinčiny slovo voluntarius znamená aj „ochotný, nápomocný“.
V odbornej literatúre a svetových publikáciách sa stretávame s rôznymi pohľadmi na
dobrovoľníctvo a význam tohto pojmu. Podľa Brozmanovej Gregovej a kol. (2009) sa za
dobrovoľníctvo vo všeobecnosti považuje „neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá je
vykonávaná z vlastnej vôle, v prospech druhých. Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na
finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí
alebo spoločnosti.“ (Brozmanová Gregová a kol., 2009, s. 6). Podľa manuálu ILO
55

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

(International Labour Office) pre meranie dobrovoľníckej práce (Manual on the Measurement
of Volunteer Work, 2011) pod dobrovoľníctvo rozumieme neplatenú nepovinnú prácu; teda
čas, ktorý človek daruje bez nároku na finančnú odmenu za aktivity, ktoré vykonáva buď v
rámci organizácie alebo priamo iným ľuďom mimo domácnosti, v ktorej sám žije.

Adolescencia
Pôvod slova adolescencia pochádza z latinského adolesco – čo znamená dospievať,
vyvíjať sa, vzmáhať sa, alebo mohutnieť. Hartl (2004) v Stručnom psychologickom slovníku
adolescenciu označuje ako „dospievanie; obdobie medzi pubescenciou, ktorá sa do nej
samozrejme niekedy tiež počíta, a ranou dospelosťou; nástupom sekundárnych pohlavných
znakov, dosiahnutie pohlavnej zrelosti, dozrievanie rozumových schopností a dotvárania
celistvosti osobnosti.“ (Hartl, 2004, s. 8.). Vágnerová (2005) tvrdí, že „dospievanie
predstavuje špecifickú životnú etapu, ktorá má svoje typické znaky v rámci životného cyklu
a svoj objektívny i subjektívny význam. Je to obdobie hľadania a prehodnocovania, v ktorom
má jedinec zvládnuť vlastnú premenu, dosiahnuť prijateľné sociálne postavenie a vytvoriť si
subjektívne uspokojivú, zrelšiu formu vlastnej identity.“ (Vágnerová, 2005, s. 321).
Podľa Capovej (2011) by mal adolescent zvládnuť v tomto období tri úlohy:
1. stať sa samostatne mysliacim a zodpovedne konajúcim človekom,
2. stať sa zrelým a zodpovedným pre budúci rodinný život,
3. stať sa pripraveným na výkon svojho povolania.“ (Capová, 2011, str. 21)

Socializácia
Giddens (1999, s. 39) označuje socializáciu ako „proces vývinu od štádia bezmocného
novorodenca až po osobu, ktorá si dobre uvedomuje samú seba a orientuje sa vo svojej
vlastnej kultúre“. Socializácia je aktívny proces. Ďalej uvádza, že socializácia vytvára
spojenie medzi jednotlivými generáciami. Toto učenie a prispôsobovanie trvá celý život, nie
je jednorazové. V priebehu socializácie každý z nás dospieva k procesu sebauvedomenia
a vytvára si schopnosť samostatne myslieť a jednať. Socializácia pokladá základy našej
vlastnej individuality a slobody (Giddens, 1999). Višňovský (2002) označuje socializačný
proces ako čas, v ktorom sa človek humanizuje, teda stáva sa človekom. V priebehu
socializácie sa rozvíja jeho myslenie, vôľa, charakter, zručnosti uspokojovania vlastných
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potrieb a záujmov. Rozvíjajú sa v ňom kvality, ktoré človeku umožňujú naplno žiť
v konkrétnej spoločnosti. Sollárová (2008, s. 168) uvádza, že „socializácia sa chápe ako
proces, v ktorom sa človek vďaka aktívnemu styku so spoločenským prostredím vyvinul
z nižších foriem človeka a vo svojom individuálnom vývine z biologického tvora na osobnosť“.
Za základ socializácie považuje učenie. Ondrejkovič (1998) socializáciu označuje ako proces,
keď sa človek stáva „subjektom schopným spoločenského konania“ (Ondrejkovič, 1998, str.
12).

Výskumná časť
V empirickej časti mojej diplomovej práce som vychádzala z mojej niekoľkoročnej
dobrovoľníckej praxe s adolescentmi v saleziánskom mládežníckom stredisku na Miletičovej
ulici v Bratislave. Zamerala som sa konkrétne na dobrovoľníctvo ako voľnočasovú aktivitu
a skúmala

som

jeho

vplyv

na

socializáciu

adolescenta

v niekoľkých

aspektoch.

Z liečebnopedagogického hľadiska som skúmala, ako mladiství dobrovoľníci vnímajú
problémy v ich činnosti a zamýšľala som sa nad miestom liečebnej pedagogiky
v dobrovoľníckom sektore. Vychádzala som z faktu, že v súčasnosti stále pribúda viac deti,
ktoré pochádzajú z problémového prostredia a animátori sa stávajú ich priateľskými
autoritami v ich živote. Preto som, ako budúci liečebný pedagóg, zamerala ciele výskumu
práve na túto skupinu adolescentov, keďže sama z vlastnej skúsenosti viem, že v rámci
dobrovoľníctva vo forme animátorstva nastáva veľa záťažových situácii, ktoré si vyžadujú
veľa energie a pozornosti.

Výskumné metódy
Za výskumnú metódu našej práce sme si zvoli dotazník, teda sme realizovali
kvantitatívny výskum. Dotazník bol vytvorený v elektronickej podobe. Obsahuje 28 otázok,
z toho 6 otvorených a 22 zatvorených.
Otázky sú pre vnútornú potrebu rozdelené do troch okruhov.
1. Ja a voľný čas – zisťovali sme ako respondent trávi voľný čas a ako je ovplyvňovaný
svojimi voľnočasovými aktivitami a taktiež ako vníma trávenie voľného času u svojich
rovesníkov.
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2. Ja ako animátor – zisťovali sme aký vplyv má animátorstvo ako voľnočasová aktivita na
socializáciu respondenta, aké sú jeho motivácie a silné a slabé stránky.
3. Ja ako riešiaci problém – zaujímalo nás ako respondent rieši problémové situácie pri práci
s deťmi vo svojej animátorskej činnosti a či vníma potrebu odborníka pri svojej
dobrovoľníckej službe,
Špecifikácia výskumnej vzorky
Výskumná vzorka bola vybraná zámerne. Respondentmi boli dobrovoľníci
zo saleziánskeho mládežníckeho strediska v Bratislave na Miletičovej ulici. V stredisku sa
aktívne angažuje 93 animátorov. Pre náš výskum nás zaujímali tí, ktorí sa nachádzajú
v adolescentnom veku, teda do 20 rokov. Počet oslovených respondentov bol 42. Z poslaných
42 dotazníkov sa vrátilo 37, čo predstavuje 88%. Zúčastnilo sa 15 chlapcov a 22 dievčat vo
veku 16-20 rokov.
Saleziáni dona Bosca - Rehoľu saleziánov založil sv. Ján Bosco v polovici 19.storočia
s myšlienkou vychovávať mladých chlapcov, ktorých nachádzal v uliciach mesta Turín, kde
aktívne pôsobil ako kňaz. Pre mladých chlapcov vytváral domov, bezpečné výchovné
prostredie, kde prostredníctvom práce a hry rozvíjal ich potenciál. V súčasnosti má rehoľa po
celom svete niekoľko tisíc domov, stredísk a škôl. Venujú sa chlapcom a dievčatám s cieľom
podporovať ich integrálny rozvoj v rodinnom prijímajúcom prostredí prostredníctvom
preventívneho systému výchovy, ktorý don Bosco rozvinul ako odpoveď na v tom čase
zaužívaný represívny systém výchovy. Preventívny systém na rozdiel od represívneho sa
snaží predchádzať zlým vzorcom správania ešte predtým ako si ich mladý človek stihne
osvojiť. Je postavený na troch pilieroch – rozum, láskavosť a náboženstvo (Dermek, 2014).
Saleziánske mládežnícke stredisko na Miletičovej ulici v Bratislave - mládežnícke
stredisko navštevujú deti a mládež od predškolského veku až po mladú dospelosť. Cieľom
strediska je vychovávať mládež a deti, ktoré ho navštevujú, v saleziánskom duchu. Tento cieľ
napĺňa prostredníctvom voľnočasových aktivít, ktoré ponúka počas celého roka.

Výskumné zistenia
Hypotéza 1
Chlapcom pomohlo animátorstvo rozvinúť prosociálne správanie viac ako dievčatám.
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Porovnanie: Rozvinuté prosociálne vlastnosti
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Hypotéza sa potvrdila, animátorstvo malo väčší vplyv na rozvoj prosociálnych vlastností
chlapcov ako na prosociálne vlastnosti dievčat. Dôvodom by mohli byť vyššie predispozície
dievčat pre prosociálne správanie Takéto vlastnosti sú u dievčat vo všeobecnosti viac
prirodzené ako u chlapcov, preto by sme mohli povedať, že výrazný posun v ich prehlbovaní
vďaka animátorstvu nevnímajú.

Hypotéza 2
Dievčatá si vyberajú dobrovoľníctvo za voľnočasovú aktivitu častejšie ako chlapci.
Porovnanie: Trávenie voľného času dobrovoľníctvom
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Hypotéza sa potvrdila, avšak iba o 8% viac dievčat si vyberá častejšie dobrovoľníctvo za
voľnočasovú aktivitu ako chlapci. Môžeme teda povedať, že dievčatá a chlapci sa
dobrovoľníctvu venujú približne rovnako. Zo zistených informácii vyplýva, že pohlavie
nezohráva významnú úlohu pri výbere dobrovoľníctva ako voľnočasovej aktivity
u animátorov z daného strediska.
Hypotéza 3
Čím dlhšie sa respondent venuje dobrovoľníctvu, tým viac vníma problémové správanie
u detí pri svojej činnosti.
Porovnanie: Kontakt s problémovým správaním detí
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Hypotéza sa potvrdila, tí animátori, ktorí sa animátorstvu venujú dlhšie, vnímajú približne
o 20% viacej problémové deti pri svojej práci ako animátori, ktorí sa animátorstvu venujú
kratšie. Výsledok by sme mohli prisúdiť tomu, že animátori, ktorý sa dlhšie venujú tejto
službe viac poznajú deti, ktoré sú im zverené a preto aj hlbšie vnímajú potreby a problémy
dieťaťa. Animátori, ktorí sa animátorstvu venujú kratšie, nemusia ešte natoľko vnímať
problémové deti. Prisúdiť by sme to mohli počiatočnému entuziazmu a nadšeniu pre
animátorskú službu, popri ktorej je možné, že problémové deti sú netendenčne prehliadnuté.
Hypotéza 4
Čím dlhšie sa respondent venuje animátorstvu, tým viac vníma potrebu odborníka
v mládežníckom stredisku.
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Vnímanie potreby odborníka v stredisku
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Hypotéza sa potvrdila, avšak animátori dlhšie sa venujúci dobrovoľníctvu vnímajú potrebu
odborníka len o 9% viac ako animátori, ktorí sa animátorstvu venujú kratšie ako 3 roky.
Animátori celkovo potrebu odborníka v stredisku výraznou väčšinou nikdy nevnímali, čo je
zarážajúce. Nepredpokladali sme, že vnímanie odborníka v stredisku bude celkovo také nízke.
Keďže nikdy predtým animátori v stredisku nemali priamu možnosť s odborníkom
spolupracovať, takáto možnosť im neprišla v úvahu bez predošlom najnajvýš ústnom
upovedomení. Prípadným oboznámením animátorov v ich formácií s takouto možnosťou by
mohlo byť viac citlivejšie ich vnímanie na odborníka pri riešení problémov v rámci ich
animátorskej činnosti a tým aj skvalitnenie sprevádzania detí animátormi - adolescentmi.
Hypotéza 5
Dobrovoľníctvo a čas trávený v mládežníckom stredisku má u mladších animátorov väčší
vplyv na život ako u starších animátorov.
Porovnanie:
Vplyv voľného času tráveného v stredisku
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Hypotéza sa nepotvrdila, keďže rozdiel medzi vekovými skupinami 4% predstavuje
v skutočnosti len 1 respondenta. Dobrovoľníctvo a voľný čas trávený v mládežníckom
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stredisku vnímajú obe vekové skupiny ako vplyvný na ich fungovanie v spoločnosti rovnako.
Môžeme teda povedať, že pri hodnotení vplyvu dobrovoľníctva a aktivity v stredisku vek nie
je významným faktorom. Dobrovoľníctvo má vplyv na fungovanie animátora v spoločnosti
bez ohľadu na to, v akom vekovom období sa mladistvý nachádza.

Výskumné závery
Vďaka výsledkom a interpretácii zistení môžeme povedať, že výskumné ciele sa podarili
naplniť. Prostredníctvom administrácie dotazníka a overovaním hypotéz sme zistili, že:


animátorská služba v saleziánskom mládežníckom stredisku má významný vplyv
na socializáciu adolescenta,



vlastnosti, ktoré dobrovoľníctvo v animátoroch rozvinulo, sú významné pre budúce
uchádzanie sa o zamestnanie či rodičovstvo,



pohlavie nemá významný vplyv na výber dobrovoľníctva ako voľnočasovej
aktivity,



animátori z mládežníckeho strediska vnímajú dobrovoľníctvo ako voľnočasovú
aktivitu, ktorá ich významne ovplyvnila v ich živote.



je potrebné zvýšiť povedomie animátorov na možnosti využiť odborníka pri riešení
problémov pri animátorskej službe na základe slabého vnímania potreby odborníka
v stredisku,



chlapcom pomohlo animátorstvo výraznejšie rozvinúť prosociálne vlastnosti ako
dievčatám,



väčšina animátorov vníma problémové deti v skupinke, ktorá mu je zverená, no
väčšina z nich napriek tomu nevyhľadávajú odbornú pomoc pre zverené deti, čo
vnímame ako priestor napr. aj pre liečebnú pedagogiku.

Vďaka výskumu sme získali informácie motiváciách a o slabých a silných stránkach
animátorov strediska, ktoré môžu byť pre stredisko hodnotné pre ďalšiu kontinuálnu formáciu
animátorov. Dôležité je však spomenúť, že dotazník, ktorý bol použitý, vnímame nielen ako
metodologický prostriedok získania výskumných dát. Dotazník bol pre výskum dôležitý aj
ako forma sebareflexie a osobného zhodnotenia svojej animátorskej služby. Animátori tak
mali príležitosť zamyslieť sa a reflektovať svoju voľnočasovú aktivitu. Je zjavné, že z našich
výsledkov je možné, aby boli vyvodené všeobecne platné závery, keďže našou výskumnou
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vzorkou sme merali len javy v malom stredisku. Tieto výsledky je však možné použiť na
úrovni skúmaného mládežníckeho strediska, keďže poukazujú na aktuálny stav strediska. Pre
ďalší výskum by bolo zaujímavé rozšíriť výskumnú vzorku o ďalšie saleziánske mládežnícke
strediská v rámci Slovenska, čím by sme mohli dosiahnuť závery platné všeobecne pre všetky
saleziánske strediská, taktiež by sme mohli porovnávať rozdiely vo výsledkoch rôznych
stredísk. Ďalej by sme tiež mohli skúmať konkrétnejšie riešenie problémových situácii
animátorov pri ich činnosti a skvalitniť tak možnosti ich sprevádzania.
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EXPRESÍVNE TERAPIE V PROCESE SMÚTENIA DETÍ A
ADOLESCENTOV PO STRATE BLÍZKEHO
Mgr. Linda HORVÁTHOVÁ

Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá využitím expresívnych terapií u detí a adolescentov v
procese adaptácie na novú životnú situáciu po strate blízkeho človeka. Skúma, aké sú výhody
a limity zapojenia expresívnych terapií do tohto procesu. Venuje sa tiež javom, ktoré sa pri
tomto odbornom sprevádzaní u detí a mladistvých objavujú, a akými spôsobmi môžu byť
odborníci využívajúci prístup expresívnych terapií v tomto procese nápomocní. Výskumná
časť metodologicky pozostáva z prepojenia pozorovania a obsahovej analýzy. Výskumu sa
zúčastnilo šesť detí vo veku od osem do šestnásť rokov, ktorí stratili blízku osobu. Výsledkom
obsahovej analýzy boli tri kategórie so šestnástimi témami, ktoré boli v rôznej miere prítomné
u všetkých zúčastnených: Spomínanie, Prežívané pocity a Potreby. Práca tiež pojednáva o
prínosoch zapojenia prístupu expresívnych
Kľúčové slová: koncept smrti, proces smútenia, sprevádzanie, expresívne terapie

Teoretické východiská
Pre pochopenie procesu smútenia je dôležité pochopiť, ako prebieha porozumenie
konceptu smrti deťmi a adolescentmi. Virginia Slaughter a Maya Griffiths (2007) uvádzajú,
že väčšina výskumov rozoznáva dôležitosť nasledujúcich piatich subkonceptov porozumenia
smrti, ktoré sú poňaté deťmi od 5 do 10 rokov: nevyhnuteľnosť (pochopenie, že živé bytosti
musia nakoniec zomrieť), univerzalita (pochopenie, že smrť musí nastať u všetkých živých
bytostí), nezvratnosť (pochopenie, že smrť sa nemôže navrátiť k životu), zánik, nefunkčnosť
(pochopenie, že smrť je charakterizovaná telesnými procesmi), príčinnosť (pochopenie, že
smrť je spôsobená zlyhaním životných funkcií). Porozumenie konceptu smrti deťmi vzrastá
s ich kognitívnym vývinom. Od jeho úrovne preto závisí aj proces smútenia.
Smútenie je vysoko individuálna skúsenosť a každý človek ním musí prejsť sám.
Ľudia môžu smútiť spolu, ale každý človek prechádza procesom smútenia svojim vlastným
spôsobom. „Každá strata vedie k smúteniu a ak má byť niekedy plne akceptovaná, musíme
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smútiť. Musíme prejsť procesom smútenia na to, aby sme našli pokoj.“ (McDonald, 1985, s.
4)
Harvey (2007, s. 13) rozlišuje faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob smútenia človeka:


ako prirodzene otvorený a introspektívny vie človek byť,



ako ľahko prejavuje emócie,



ako integrovaný je človek v okruhu priateľov, rodiny a komunity,



ako sebaistý je človek,



aký bezpečný je jeho pohľad na svet.

Faktorov je však veľké množstvo a aj preto je smútenie individuálnou záležitosťou.
Neprebieha vo vopred daných štádiách. „Žiaľ nie je lineárny. Nezačína sa stratou a potom
pokračuje po rovnej ceste sprevádzanej hnevom alebo smútkom, až kým sa nedosiahne koniec
cesty a procesu smútenia.“ (White, 1997, s. 29) Niekedy sa proces smútenia zdá byť akoby
zacyklený. Ale nie je ani rovnou cestou, ani kruhom. White ho prirovnáva ku špirále, po
ktorej smútenie môže prebiehať jedným alebo druhým smerom. Niektoré štádium – pocity –
človek môže prežívať opakovane, niektoré prežívať nemusí. Avšak zakaždým, keď sa
s určitými pocitmi znovu stretne, vie ich spracovať trochu rýchlejšie a zakaždým vie
pokračovať v živote lepšie, ako predtým. „Ľudia, ktorí prejdú procesom smútenia, sa stanú
citlivejšími k utrpeniu druhých. Dokážu ich lepšie pochopiť a podporiť, vycítiť, čo potrebujú.
Dokážu plnšie prežívať blízkosť a okamihy radosti. Dokážu si vážiť a prežívať hĺbku vzťahu,
citlivo rozlišovať dôležité od nedôležitého, zmysluplné od nezmyselného. Povyrastú, stanú sa
zrelšími a plnšími.“ píše Jasenková (2005, s. 7). Tiež uvádza, že smútenie zasahuje do
všetkých oblastí života. Ovplyvňuje telo, cítenie, myslenie, správanie sa, aj vieru.
V takýchto situáciách mu môže pomôcť iná osoba. Na to, aby bolo sprevádzanie
v smútení nápomocné, musí pomáhajúci rešpektovať zásady sprevádzania smútiaceho
človeka. Wolfelt (2006) ich deklaruje jedenásť:


Pri sprevádzaní ostávame prítomní s bolesťou druhej osoby. Nie je cieľom zbaviť sa
bolesti.



Pri sprevádzaní vchádzame do pustatiny duše druhého – s druhým. Pomáhajúci nie je
zodpovedný nachádzať z nej cestu von.



Sprevádzanie je o vzdávaní pocty duši. Nezameriava sa na intelekt.



Sprevádzanie je o počúvaní srdcom, nie o analyzovaní hlavou.
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Sprevádzanie je o podpore úsilia druhého, nie o súdení, či riadení tejto snahy.



Sprevádzanie je o kráčaní po boku, nie o tom viesť, či byť vedený.



Sprevádzanie smútiaceho znamená odhaľovať dary posvätného ticha. Neznamená
napĺňať každý okamih slovom.



Sprevádzanie smútiaceho je o tom, ostať stálym. Cieľom nie sú obrovské posuny
vpred.



Sprevádzanie je o rešpektovaní neporiadku a zmätenosti, nie o zavádzaní poriadku a
logiky.



Sprevádzanie je o učení sa od ostatných, nie o tom, učiť ich.



Sprevádzanie je o záujme, nie o odbornosti.

Podpora smútiaceho dieťaťa či adolescenta nesporne má význam pre jeho adaptáciu na novú
životnú situáciu po strate. Jednou z najlepších ciest, ako nadviazať s deťmi vzťah (a zistiť, či
– a nakoľko – je pomoc potrebná), je cesta hry a fantázie, obsiahnutá v expresívnych
terapiích. Práve tá totiž ponúka priestor pre sebaexpresiu.
Malchiodi (2005) uvádza, že expresívne terapie pridávajú poradenstvu jedinečnú
dimenziu, pretože majú niekoľko špecifických charakteristík. Za tieto charakteristiky
považuje sebaexpresiu, aktívnu účasť, predstavivosť a prepojenie mysle a tela. Toto
prepojenie myšlienok a pocitov je dôležitým aspektom pri sprevádzaní smútiacich.
„Expresívne umenie pomáha deťom dostať sa do kontaktu s vlastným smútkom. Keď o žiali
nad úmrtím blízkeho hovoríme, ľahko sa skĺzne k intelektualizovaniu. Ale umelecká tvorba
nás vedie k integrácii vlastného smútku, stavia most medzi našim intelektom a emóciami,
vedie ich k tomu, aby objavovali podstatu jeden druhého. Zármutok nie je iba samostatnou
emóciou, je to zhluk pocitov. Vďaka umeleckej podstate sú expresívne terapie oknom k žiaľu.“
píše Malchiodi (2013, s. 103) a dodáva, že vďaka umeniu si deti dokážu svoj smútok ceniť.
Smútok však často spôsobí, že sa človek cíti byť akoby „mimo kontroly života“. Umenie
dovoľuje smútiacim prejaviť ich bolesť vlastným tempom a môže byť menej ohrozujúce ako
slová. Je bezpečným priestorom na prejavenie intenzity a niekedy aj protichodnosti myšlienok
a pocitov a pomáha ich organizovať (Aldridge, 1993; Graves, 1994; Irwin, 1991; Junge, 1985
in Wood, Near, 2010). Pripúšťa katarziu a telesné uvoľnenie a hotový artefakt môže byť
záznamom klientovho procesu smútenia a jeho progresu (Irwin, 1991; Schimmel, Kornreich,
1993 in Wood, Near, 2010). Navyše, kreatívne sprevádzanie ponúka jedinečnú cestu k
spomínaniu a pomáha podporiť vzťah smútiaceho a zosnulého. V neposlednom rade je
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umelecká tvorba radostnou záležitosťou a tým môže zvýšiť zmysel klienta pre radosť, pokoj a
relaxáciu (Rogers, 1993).

Metodológia
Výskum bol realizovaný v rámci kvalitatívnej metodológie a prebiehal v období od
januára 2014 do júla 2014. Na začiatku som si stanovila cieľ výskumu a výskumné otázky:
Aký význam má zapojenie expresívnych terapií do sprevádzania detí a adolescentov procesom
smútenia po strate blízkeho? Ktoré javy pri využívaní expresívnych terapií sú podporné pre
klienta v procese jeho adaptácie na zmenenú životnú situáciu po strate? Aké témy sú dôležité
pre deti a adolescentov po strate? Ako môžu expresívne terapie podporiť ich otvorenie,
spracovanie?
Kritériami pre výber účastníkov výskumu bol vek (mladší školský vek, starší školský
vek, adolescencia), skúsenosť straty blízkej osoby a minimálny počet stretnutí – 10. Výskumu
sa zúčastnilo šesť detí, tri dievčatá a traja chlapci. Pre analýzu výsledkov som ich rozdelila
podľa vekových skupín: deti mladšieho školského veku (Alex 8 rokov, Mária 9 rokov), deti
staršieho školského veku/raná adolescencia (Lucia 12 rokov, Richard 12 rokov) a stredná
adolescencia (Nela 15 rokov, Martin 16 rokov). Zaujímalo ma totiž, či sa objavia nejaké
charakteristiky aj ako jav daný vekom. Individuálne stretnutia s využitím prístupu
expresívnych terapií sa realizovali každý týždeň a trvali 60 minút.
Výskumnými

metódami

na

získanie

kvalitatívnych

dát

boli

zúčastnené

neštrukturované pozorovanie, neštrukturované naratívne interview, ako aj vzniknuté artefakty
(kresby, hru, pohyb, hudbu, text...) a textové dokumenty (záznamy, výskumný denník).
Sledovaným javom bol vplyv expresívnych terapií na proces smútenia a preto práve takto
získané dáta mali významné miesto v celkovom súbore spôsobov získania dát. Pre analýzu
získaných dát som využila analýzu obsahovú.

Výskumné zistenia
Zistenia, ku ktorým som dospela zhrniem ďalej v odpovediach na jednotlivé
výskumné otázky: Aký význam má zapojenie expresívnych terapií do sprevádzania detí a
adolescentov procesom smútenia po strate blízkeho?
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S úplným zanietením a vložením sa do tvorby som sa v teréne stretla najmä u detí v mladšom
školskom veku. Pre staršie deti (12 –15 rokov), s ktorými som pracovala, bolo náročnejšie
„byť v kontakte“ so sebou samým, ako aj so mnou. Tieto deti boli zamerané najmä na
kamarátske vzťahy, či svoje vlastné záujmy – čo im dávalo priestor „zabudnúť“,
či „nemyslieť“. Keď sme sa však dostali cez bariéru medzi nami, ukázali sa ako veľmi citlivé
a vnímavé, no obozretné. Potvrdzuje to napríklad výrok Richarda, keď povedal, že musí
človeka najprv spoznať, aby vedel, či mu môže dôverovať, či správanie sa Lucie, kedy až po
niekoľkých stretnutiach nabrala odvahu na to komunikovať otvorenejšie. V skupine
adolescentov som sa stretla s javom, kedy so mnou komunikovali otvorene, no zároveň si
dávali veľký pozor na to, aby neukázali svoje pocity. Cítila som, že ako Martinovi, tak i Nele
nebolo príjemné, keď som ich videla plakať. Tieto individuálne rozdiely preto mali vplyv na
význam použitia expresívnych techník. U skupiny starších detí a adolescentov bolo potrebné
cez expresívne terapie pracovať viac na budovaní vzťahu a dôvery a zároveň dávať pozor na
použitý materiál (napr. nepracovať zo začiatku s hlinou).
Výsledky výskumu takisto potvrdzujú, že expresívne techniky boli prostriedkom pre kontakt
so svojim zármutkom, ako aj so svojou radosťou. Pri niektorých deťoch a adolescentoch bolo
zahrnutie expresívnych terapií do procesu jedinou cestou, ako cez činnosť nadviazať vzťah a
rozhovor, keď slová nestačili. Zapojenie expresívnych terapií do sprevádzania procesom
smútenia malo „špeciálny význam“... prinieslo uvoľnenie, radosť, pomohlo vyjadriť
a pomenovať ukryté pocity, postavilo mosty medzi ľuďmi živými, či s ľuďmi, ktorí sú živí už
iba v srdciach pozostalých.
Ktoré javy pri využívaní expresívnych terapií sú podporné pre klienta v procese jeho
adaptácie na zmenenú životnú situáciu po strate?
Odpoveď na túto otázku v mnohom súvisí s účinnými faktormi terapeutického procesu. Vo
výsledkoch analýzy som však identifikovala kategóriu Spôsob spracovania záťaže
v terapeutickom procese a v rámci nej tému Neviem to!. Rogers (1993) píše o zablokovaní
kreativity. Ide o vnútorného kritika, strach z neúspechu, alebo z neznáma. Podstatné je podľa
nej vytvoriť bezpečný priestor, nehodnotiace prostredie, kde môžu byť všetky strachy
odsunuté nabok tak, aby sa otvorili dvere tvorbe a hre. Ako podporné a posilňujúce faktory sa
i v mojom výskume ukázali byť ubezpečenie (že výsledný artefakt nie je dôležitý ako
umelecké dielo), vlastná skúsenosť (poznanie, že umelecká stránka artefaktu naozaj nie je
dôležitá), moje zapojenie sa do procesu tvorby (spolutvorba pomáhajúceho).
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V kontexte použitého materiálu sa ukázali ako „najpohlcujúcejšie materiály“ hlina,
reprodukovaná hudba, hra na djembe, pohyb vonku a relaxácia. Hlina bola materiálnom, ktorý
dal priestor pre „vybitie sa“ a dokázal „uzemniť“ aj skupinu aktívnych chlapcov. Čerstvý
vzduch a aktivity vo vonkajšom prostredí zas boli uvoľňujúce a oslobodzujúcejšie, kontakt so
„živou prírodou“ dal spomínaniu, smúteniu a nachádzaniu nových ciest iný rozmer, rozmer
pokoja a „cyklu života“. Významnú úlohu v spomínaní zohrávali aj fotografie a práca s nimi.
„Fotografie slúžia ako externé formy, cez ktoré môžu byť projikované emócie zármutku,
smútenia a straty.“ píše Johnson (1999, s. 239-240). Aj Near (2012) považuje materiály
a terapeutické nastavenie za dôležité aspekty. Ako ďalší podporný jav pri využití
expresívnych terapií chápe intermodalitu: „Vďaka intermodálnemu posunu môžeme prežívať
oba konce spektra smútenia – bolesť aj radosť. Tvarovanie zážitkov cez imagináciu ponúka
klientom/umelcom prijať dary z objavujúcej sa tvorby. Práve akt kreatívneho tvorenia
kryštalizuje smútok klienta a ponúka mu vnímať ho v inom svetle“ (Near, 2012, s. 201).
V mojom výskume som bohužiaľ s intermodalitou pracovala minimálne. Príčinou bol
nezáujem detí a adolescentov o istý druh činnosti (najmä práca so slovom), ako aj materiálne
možnosti zariadenia (detské hudobné nástroje nevhodné pre starších), dlhodobejšie budovanie
vzťahu (Richard, Nela), či moja inklinácia k niektorým terapeutickým smerom (arteterapia,
muzikoterapia) a čas vymedzený pre stretnutie (60 minút). Napriek tomu, situácie, kedy
k intermodálnemu transferu dochádzalo, boli vzácnymi momentmi pre deti, ako aj pre mňa
ako pozorovateľa. Boli to situácie, kedy Martin začal pri maľbe prstovými farbami „tancovať
nohou“, či uvoľnenie Máriinej sestry pri tanci a maľbe na stenu. Otvorenie témy hnevu na
Boha u Martina pri prechode z bubnovania na maľovanie symbolov a rozprávanie v ich mene,
alebo témy osamelosti u Nely pri kmitaní medzi kreslením a písaním príbehu.
Harvey (2007) uvádza faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob smútenia. Čím je teda človek
integrovanejší vo vzťahoch, otvorenejší k sebe samému, sebaistejší a pociťujúci bezpečie, tým
ľahšie sa so stratou vyrovnáva. Toto tvrdenie sa ukázalo byť platné aj v mojom výskume, kde
pre väčšinu detí všetkých vekových skupín boli dôležité témy bezpečia, prejavenia emócií a
potreby kontaktu s druhými. Tými sa však zaoberá odpoveď na poslednú výskumnú otázku.
Aké témy sú dôležité pre deti a adolescentov po strate? Ako môžu expresívne terapie
podporiť ich otvorenie, spracovanie?
Výsledkom analýzy bolo 16 tém zatriedených podľa významu do štyroch kategórií. Kategória
Spomínanie sa zaoberá ponímaním smrti deťmi a adolescentmi, ako i spomienkami na ich
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blízkych a ich významom v životoch pozostalých. V rámci tejto kategórie som vyčlenila tri
témy:


Poňatie smrti

Z výpovedí detí a adolescentov vyšlo najavo, že porozumenie smrti je ovplyvnené zážitkom
úmrtia blízkej osoby, ako aj spôsobom, akým sa k dieťaťu, či k úmrtiu blízkeho správa okolie.
To, akým spôsobom smúti ostatná rodina, je výrazne ovplyvňujúci faktor smútenia detí. Vo
väčšine prípadov som sa stretla s javom, kedy sa deti o smrť zaujímali viac, ako ostatní blízki.
Tí sa téme smrti venovali pri rozhovore s dieťaťom (a so mnou) menej.


Záhady ohľadom smrti

V skupine najmladších detí bol záujem o „záhady“ či „znamenia“ spojené so smrťou najväčší.
V skupine adolescentov spomenul záhady Martin, keď hovoril o tom, ako sa mu tesne
po úmrtí blízkych diali zvláštne veci, ktoré sa dovtedy nediali. Vnímal ich ako znamenia od
blízkych a rozhovoril sa aj o iných spôsoboch, ktorými sa mŕtvi hlásili k žijúcim blízkym, o
ktorých počul.


Spomienky

Staršie deti spomienky rozdeľovali na dobré a zlé, mladšie deti skôr spomínali na osobu ako
takú a na zážitky s ňou spojené. Deti staršieho školského veku chceli na spomienky v oboch
prípadoch zabudnúť. Ku kategórii Spomienky som zaradila aj spôsoby vnímania spomienok,
ktoré sa vo výskume smútenia objavili a to idealizácia, bagatelizácia a tabu.
Sprevádzanie smútením vyvolalo množstvo pocitov – od pozitívnych, až po tie „negatívne“.
Tie som zaradila do kategórie Prežívané pocity. Táto kategória pojednáva o pocitoch, ktoré
deti a adolescenti po strate blízkeho prežívajú, či už vo vzťahu k minulému, prítomnému,
alebo budúcemu životu:


Smútok

Smútok prežívali všetci zúčastnení. V skupine najmladších detí bol spojený so stratou
a s pohrebom. Deti sa tiež cítili smutne vtedy, keď plakal niekto druhý. Smútok prežívali aj
vtedy, keď boli druhými odmietnuté. V skupine starších detí bol smútok spájaný s plačom
a ľútosťou, s pohrebom, alebo s tým, keď boli v rodine hádky. Smútok bol tiež spájaný so
školou a slabými školskými výsledkami. U adolescentov bol smútok spojený so smrťou
blízkeho v spomínaní naňho, alebo pri konfrontácii s druhými, ktorých takéto nešťastie
nepostihlo. V prípade, že nešlo o smrť náhlu – ale čakanú – bol smútok v oboch skupinách
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spájaný najmä s obdobím, počas ktorého ochorenie progredovalo. „Smútok som cítila, keď
bola sestra chorá. Potom neskôr som už bola pokojnejšia – že už netrpí.“ (Nela). Tiež sa
objavil smútok spojený s ľútosťou nad svojim vlastným správaním sa a smútok pri smútku
druhých.


Hnev

Hnev prežívali všetci zúčastnení. V štyroch prípadoch, naprieč všetkými vekovými
skupinami, boli ako príčiny hnevu uvádzané hádky (s rodičmi, súrodencami, frajerkou). Ako
ďalšie príčiny hnevu deti uvádzali neúspech v škole, či provokáciu spolužiakov a súrodencov.
Martin prežíval hnev spojený so smrťou blízkych ako hnev na Boha a cirkev.


Pokoj

Prežívanie pokojných chvíľ zdôrazňovali staršie deti a adolescenti. V súvislosti
s prítomnosťou išlo najmä o situácie, kedy mohli byť sami, teda „mali pokoj“ od súrodencov
či rodičov. Bolo to tiež vtedy, keď sa nehádali v rodine. Pokoj v súvislosti so smrťou blízkeho
popisoval Martin ako pocit sprevádzajúci samotný pohreb. Aj Nela s Luciou zdôraznili práve
to, že ich sestry už netrpia ako upokojujúcu istotu pre ne samotné.


Radosť

Radosť prežívali všetci účastníci výskumu. V spomínaní išlo najmä o radosť spojenú
so spomienkami na pekné chvíle s blízkymi, čo zomreli. V skupine starších išlo o radosť
spájanú so školskými úspechmi a s časom stráveným s kamarátmi.


Ne/bezpečie

Prežívanie ne/bezpečia bola téma starších detí a adolescentov. Išla ruka v ruke s prežívaním
strachu o seba samého, o vlastné zdravie a strachu z cudzích ľudí. Ako nebezpečný bol
vnímaný vonkajší svet, kedy „nikdy nevieme, čo sa môže stať“ (Lucia).


Strach

Strach prežívali najmä v súvislosti so stratou ako strach z choroby, či zo smrti. Deti
a adolescenti sa po prežitej skúsenosti obávali najviac toho, že sa niečo stane im samým,
alebo ich blízkym. Martin však popísal strach aj ako prejav lásky: „Bojím sa, že sa niečo
stane mojim blízkym. Cítim strach, lebo ich ľúbim.“


Beznádej

Beznádej bola témou adolescentov. Bola zameraná na nich samých a spájaná najmä s ich
prežívanými pocitmi trúchlenia.
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Záujem o druhých

Citlivosť voči potrebám a prežívaniu druhých bolo niečo, čo spájalo všetkých účastníkov.
Zaujímali sa o to, čo druhí cítia a strachovali o ich zdravie, aj keď nešlo priamo o ich
blízkych, ale napríklad o zamestnancov zariadenia, alebo iné deti, dochádzajúce
do zariadenia.
Poslednou kategóriou, identifikovanou v analýze získaných dát, bola kategória
Potreby. Najčastejšie tu išlo o potrebu kontaktu a blízkych vzťahov, potrebu úspechu a
výkonu a u všetkých aj o potrebu samoty. Poslednou témou tejto kategórie bola tiež
Dovolenka ako potreba spomienky na dobré a radostné časy s blízkymi, čo zomreli, či potreba
radosti a zábavy s ľuďmi, ktorí ešte stále žijú. Ako ďalšie potreby, spojené viac s témou straty
boli potreba po sile, zdraví, pokoji. Túžba prežívať menej smútku, viac radosti, viac si
pamätať, mať lepší život – a nakoniec – aby ľudia nezomierali. Tieto potreby a priania som
nekategorizovala, pretože sa domnievam, že sú spájajúcou základňou všetkých vyššie
spomenutých potrieb, ktoré z nich vychádzajú.
Všetky tieto témy vzišli z tvorby, rozhovorov a pozorovania. Expresívne terapie mali
v tomto procese nezastupiteľnú úlohu. Ponúkali deťom priestor pre symbolickú prácu
s vlastným smútkom, pre vyjadrenie pocitov a potrieb iným spôsobom ako slovom.
Expresívne terapie teda podporujú otvorenie a spracovanie týchto tém už svojou vlastnou
podstatou – tvorbou, kreativitou, voľným priestorom... Významnú rolu v procese otvorenia a
spracovania vzišlých tém má tiež terapeut (a jeho vedenie) – zabezpečenie pohodlia a dôvery,
prejavenie záujmu, vnímavosť... a osobnosť dieťaťa. Spojením všetkých oboch zložiek vzniká
priestor, kde môžu smútiace deti a adolescenti porozumieť svojim potrebám a pocitom, kde
môžu spomínať a zároveň nachádzať pokoj a radosť.

Závery
Výsledky výskumu považujem za platné, no napriek tomu by som ich nerada
zovšeobecňovala, vzhľadom k môjmu pohľadu na človeka ako na individuálnu bytosť
s jedinečným prežívaním. Na druhej strane sa vo výskume ukázalo, že deti, ktoré zažili stratu
blízkeho človeka, prežívajú v rôznej miere podobné/rovnaké pocity (napríklad potreba
blízkosti, hnev, smútok, izolácia, citlivosť k potrebám druhých...) a teda potenciál pre
zovšeobecnenie takýchto výsledkov na túto skupinu detí a adolescentov existuje. Napriek
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obmedzeniam vo výskume som sa snažila čo najhlbšie pochopiť javy prebiehajúce v procese
smútenia a uchopiť význam expresívnych terapií v jedinečnej a zároveň univerzálnej ľudskej
skúsenosti, akou je strata blízkeho človeka.
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REZILIENCIA V PRÍBEHOCH DETÍ S DLHODOBÝM
OCHORENÍM
Bc. Zuzana LAŠTINCOVÁ

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou reziliencie v kontexte detí s dlhodobým
ochorením. Prináša niektoré špecifiká i prepojenie odolnosti a chronického ochorenia.
V rámci témy ochorenia je priestor venovaný vývinu a rodine, tiež informovanosti a
participácii detského pacienta na starostlivosti. Príspevok sa snaží poukázať na spoločné
prvky reziliencie a liečebnej pedagogiky, najmä v komplexnosti, zameraní na pozitíva a
tvorivosti. Obsahuje i krátke predstavenie kvalitatívneho výskumu zdrojov zvládania, formou
dobrodružného príbehu za pokladom v živote detí s dlhodobým ochorením.
Kľúčové slová: reziliencia, dlhodobé ochorenie u detí, zdroje zvládania, tvorivosť

Reziliencia, laicky známa ako odolnosť, je pomerne mladým objektom skúmania
odborníkov. K jej vytvoreniu napomohli rôzne známe osobnosti od Freuda, či Eriksona, cez
Rogersa a Maslowa až k Antonovskému, ktorý vytvoril koncept koherencie (sense of
coherence). Aj na základe ich prác vzniká koncom 20. storočia určitý „boom“ okolo
reziliencie. Od počiatočných predpokladov, že reziliencia je len vlastnosťou človeka, sa
proces vytvárania tohto pojmu dostal až k jeho dynamickému a viacdimenzionálnemu
chápaniu. Pod rezilienciou teda rozumieme „pozitívnu adaptáciu, či schopnosť udržať si
duševné zdravie, aj napriek nepriazni v interakcií biologických, osobných, vzťahových
a enviromentálnych zdrojov, ktorá sa dynamicky mení počas života“ (Herrman et al., 2011,
s.258).
Šolcová (2009) pokladá za zásadne dôležité uvedomiť si, že rezilientná reakcia sa
vyskytuje vždy v kontexte, ktorý tvorí osoba sama no najmä rodinné, školské a kultúrne
prostredie. Pojem reziliencie teda berie do úvahy komplexnosť:
A) osoby v jej bio-psycho-sociálne-spirituálnej jedinečnosti
B) situácie v kultúrnom, sociálnom a rodinnom kontexte
C) reziliencie samotnej, ktorá sa mení v čase i v závilosti na charaktere záťaže.
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Tento komplexný a holistický pohľad je blízky i Liečebnej pedagogike, ktorá sa snaží
pomôcť človeku nie izolovane, ale v interakcií s jeho prostredím. Vo svojej publikácií
Horňáková (ed., 2010) reflektuje komplexnosť reziliencie ako „schopnosť jednotlivca,
skupiny, komunity, odolávať alebo zregenerovať sa z ťažkého stavu, prispôsobovať sa
meniacim podmienkam a prosperovať“ (tamtiež, s.68). Úlohou terapie nie je odstrániť
ťažkosti, ale naučiť sa ako ich zvládať v prostredí bezpečného vzťahu, lebo nie každá ťažkosť,
a nie pre každého, znamená následnú aktiváciu vhodných stratégií na jej prekonanie.
V dôsledku jedinečnosti dieťaťa, dynamického charakteru reziliencie a rizikových faktorov,
však možno povedať, že neexistuje univerzálny balíček faktorov a podmienok, ktoré chránia
všetky deti (Ungar, 2004). Autor podčiarkuje, že „reziliencia musí byť pochopená v kontexte,
v ktorom sa objavuje a so zdrojmi, ktoré sú naozaj dostupné“ (tamtiež, s.355).
Dichotomické rozdeľovanie populácie na rezilietných a nerezilientných je v rozpore
s paradigmou pozitívneho vnímania človeka, ktorý disponuje mnohými zdravými zdrojmi aj
napriek poškodeniu. Skutočný rozdiel je v prístupnosti daných zdrojov pre saturovanie potrieb
a vnímanie seba ako zdravého (Ungar, 2004). Táto paradigma je ďalším významným
spoločným menovateľom reziliencie a liečebnej pedagogiky. Je dôležité klásť dôraz na
pozitíva, ktoré sa popri všetkých ťažkostiach dostávajú do úzadia. Reziliencia, nesúc v sebe
Antonovského myšlienku zamerania sa na pozitíva, už tým, že sa „objavila na scéne“, prispela
k posunu od tradičnej starostlivosti. Od koncentrácie na deficit, patológiu a liečenie problému,
k starostlivosti, ktorá rozpoznáva silné stránky a buduje na tom, čo klient zvládne (Wagnild,
2009). Rovnaký názor zastáva Komárik (2009), ktorý zaznamenáva zmenu vo vnímaní
detského pacienta od pasívneho recipienta a rezilienciu považuje za prelomom v starostlivosti
o zdravý vývin dieťaťa.
V prípade detského pacienta s dlhodobým ochorením hovoríme o „stave, ktorý trvá
rok a viac, vyžaduje pretrvávajúcu medicínsku pozornosť a obmedzuje každodenné prirodzené
aktivity” (podľa Goodman et al., 2013). Vymedzenie dlhodobého ochorenia sa javí
jednoduché, v odbornom svete je však definovanie tohto pojmu problematické. Tým, že
neexistujú jednoznačne akceptované kritériá, spadá pod dlhodobé ochorenie veľké množstvo
chorôb a poškodení (Newacheck, 1992). Klasifikácia dlhodobých ochorení vychádza z toho,
aký orgán resp. sústava je poškodená. Liečba sa uskutočňuje rovnako počas dlhého časového
obdobia, často krát aj v nemocničnom zariadení. Typické postupy zahŕňajú biologickú liečbu,
najčastejšie diétologickú alebo farmakologickú intervenciu.
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Ochorenie dieťaťa má dopad na celú rodinu. Z toho vyplýva potreba stabilizácie
a podpory rodiny, ktorá spätne vplýva na priebeh ochorenia dieťaťa. Najväčšie bremeno v
rodine väčšinou spočíva na matke. Popri starostlivosti o dieťa má tendenciu nezdravo
minimalizovať svoje potreby, čím trpia súrodenci, na ktorých sa častokrát zabúda a aj
partnerský vzťah rodičov (Křivohlavý, 2002). Rodičia sú pre deti vzorom aj v prístupe
k ťažkostiam, ochoreniu a svojou výchovou môžu podporiť ale aj znížiť rezilienciu dieťaťa.
Vhodné prijatie, podporu i podnety je možné nájsť v tzv. svojpomocných rodičovských
skupinách.
Špecifická oblasť, v ktorej sa prejavujú u detí dôsledky dlhodobého ochorenia, je
vývin. Dôležitým aspektom starostlivosti o deti s dlhodobým ochorením je rešpektovanie
aktuálnych vývinových potrieb i sledovanie celkového psychomotorického vývinu. „Aj dieťa
so závažnou chorobou potrebuje mať uspokojené svoje špecifické potreby, ktoré vyplývajú
z veku“ (Harčáriková, 2011, s.107). Tieto špecifiká treba poznať, aby intervencia nebola
zacielená len na stabilizáciu ochorenia, ale aby napomáhala zvládať vývinové úlohy a výzvy
daného vývinového obdobia.
V ranom období ide najmä o nadviazanie bazálnej dôvery (Bowlby, 2010). Horňáková
(ed.) (2010) prikladá dôležitosť bezpečiu a procesom zrkadlenia a kontajnerovania
(containment). V predškolskom období je silne prítomné riziko nesprávnych predstáv
o ochorení a liečbe, pretože si dieťa dopĺňa realitu fantáziou na základe egocentrického a
magického myslenia (Harčáriková, 2011). Ochorenie vníma často ako trest, ktorý si zavinilo
samo (Kerrová, 1997).
V školskom období má dieťa tendenciu podávať výkon, začína byť viac zodpovedné
za svoj zdravotný stav a okolo 8-10 roku sa s ním dá hovoriť otvorene o vážnych témach
(Slezáková, 2007). V období adolescencie sú pre dieťa významné telesné zmeny, hľadá svoju
identitu a príslušnosť k partií rovesníkov, v čom mu ochorenie skôr bráni ako pomáha.
Poskytovanie primeraných informácií deťom o ich stave sa ešte aj dnes do veľkej
miery podceňuje. Oznámiť zlú správu je vždy nepríjemné. Na druhej strane, ale prináša
dôležitejšie uchopenie, porozumenie okolností (Kerrová, 1997) a má pozitívny vplyv na
zvládanie ochorenia. „Správne porozumenie dlhodobej choroby v akomkoľvek veku väčšinou
u pacientov pomáha k nižšiemu stresu, nižšiemu zmätku, lepšej spokojnosti s medicínskou
starostlivosťou, lepšou spoluprácou pri liečbe a zlepšeniu emocionálneho stavu“ (Veldtman,
2001). V západných krajinách si možno všimnúť tendenciu posunu od informovanosti
76

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

(pasívneho prijímania informácií) k participácií dieťaťa na starostlivosti (možnosti zhodnotiť
a ovplyvniť dané skúsenosti, systém pomoci). Thompson a Stanford (1981) poukazujú na
možnosť participácie formou rodičovských stretnutí i formou hrových stretnutí určených
priamo pre deti. Hru autor stotožňuje so spôsobom zvládania neznámych okolností a ťažkostí
dieťaťa, ktorý zároveň ponúka priestor pre vyjadrenie. Uvádzajú aj štúdiu z Írska, podľa
ktorej si deti najčastejšie želali zmenu v oblasti komunikácie, vzťahov, prostredia, láskavosti
a rešpektu.
Najvhodnejším priestorom pre nadobúdanie informácií a precvičovanie nových
skúseností je pre dieťa hra. „Dieťa potrebuje priestor pri získavaní skúseností, fyzický aj
psychologický“(Hoskovcová s. 120). Ak je mu ponúknutá príležitosť, je schopné lepšie
uchopiť a vyrozprávať svoj príbeh. Vnímavé prostredie, schopné čítať tento príbeh a priblížiť
sa svetu dieťaťa, ho bude správne viesť cestou vývinu a odolnosti. Rovnako to platí aj pre
terapeutickú situáciu, kedy je táto pozícia najlepšia pre poskytovanie zdrojov, toho, čo robí
klienta jedinečným a sebaistým (Jenčová, 2009). Pod ochranou symboliky v hre, alebo inej
tvorivej činnosti (tanec, divadlo, rozprávkový príbeh ai.), môže dieťa prekonať draka
strážiaceho poklad, preplávať pól sveta, skamarátiť sa so zubárom, či zachrániť princeznú,
a tak nenásilne napomáha tvorivej a rezilientnej forme spracovania prichádzajúcich situácií
a optimalizácií zdravia dieťaťa. Výhodou je tiež prebúdzanie pozitívnych emócií v človeku a
„legálne“ odreagovanie tých negatívnych. „Deti, ktoré úspešne zvládajú stres spojený
s ochorením a hospitalizáciou sa dokážu voľne hrať, vyjadrovať verbálne i neverbálne svoje
pocity, cítia sa bezpečne a sú oboznámené so svojím zdravotným stavom i nastávajúcimi
medicínskymi výkonmi“ (Thompson, Stanford, 1981, s.7). Falat (2000, s.67) vyslovene spája
zvládanie a tvorivosť, ktorú chápe „ako potenciál pre aktívne prispôsobenie sa novým, či
ohrozujúcim situáciám a ich riešenie.“ Z týchto skutočností možno vnímať ďalšie silné
prepojenie reziliencie a Liečebnej pedagogiky na poli tvorivého procesu. Za kolísku
arteterapie ľudí s fyzickými problémami, možno považovať Anglicko. Postupne sa od roku
1946, vďaka Edwardovi Adamsnovi a Adrianovi Hillovi, umelecká tvorba stáva jedinečnou
formou facilitovania vlastného uzdravenia aj pre pacientov s fyzickým ochorením (Malchiodi,
2007).
„Kreatívny proces je efektívna terapia pre tých, čo čelia vážnej chorobe. Pomáha
vysporiadať sa s bolesťou, identifikovať a zvládať symptómy a stať sa aktívnym participantom

77

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

starostlivosti... pomáha ľuďom každého veku stávať sa viac adaptívnymi, rezilientnými
a produktívnymi pri konfrontácií so životným stresom“ (tamtiež, s. 41 a 165).
Mnohé deti s dlhodobým ochorením sa zdajú byť na prvý pohľad zdravé napriek
svojím zdravotným ťažkostiam, a možno práve vďaka nim. V empirickej časti práce sme
pomocou kvalitatívneho postupu (fenomenologická analýza, naratívny prístup) skúmali zdroje
zvládania šiestich detí s dlhodobým ochorením vo veku od 9 do 16 rokov a sprostredkovali
uvedomenie si týchto zdrojov cez tvorivé aktivity. Pretože práve cez tvorivosť je môžné pod
ochranou symboliky opäť nachádzať svoje viac menej vytesnené zdroje zvládania.
Z výpovedí a tvorivých produktov získaných počas piatich stretnutí, v príbehu cesty za
pokladom a zároveň v autentických príbehoch detí, sme kategoriáziou, u každého participanta
zvlášť, vytvorili hlavné kategórie, ktoré sme následne spájali s rezilientnými faktormi. Z
údajov vyplývajú ako kľúčové nasledujúce prorezilientné charakteristiky: bezpečné rodinné
vzťahy, primerané vedomosti o ochorení a liečbe, vyváženosť činiteľov prostredia, vedomie
zdrojov, bohatá sieť vzťahov i tvorivá činnosť. V tvorbe chlapcov sa viac vyskytoval
pragmatizmus, materiálnosť, naopak u dievčat prevládala farebnosť a prepojenie na emócie.
Všetci prikladajú veľký dôraz rodine, vzťahom a vyjadrili sa, že vo svojom živote nepociťujú
významné negatívne vplyvy ochorenia. Zdroje zvládania, ktoré deti využívajú, prirodzene
variujú, spravidla sú si však týchto zdrojov vedomé. Každý z participantov poznal svoje
bezpečné miesto, kde relatívne často trávi svoj čas. Ako vyplýva z tabuľky, vo veľkej miere
sa deti cítia najbezpečnejšie v posteli. Prvky kreativity pretkávali príbeh každého účastníka.
Obohacujúcim prvkom bola originálnosť pohľadov detí, zvlášť súrodencov. Spoločným
znakom, ktorý by sme chceli vyzdvihnúť je otvorenosť, úprimnosť a múdrosť zo strany detí.

Tab 1 Porovnanie údajov participantov výskumu

Dieťa Kategórie
A
B
C

D
E

Reprezentácia Poklad

RODINA, KAMRÁTI, OCHORENIE,
ZÁUJMY, OSOBNOSŤ, SPRÁVANIE
RODINA,
VYROVNANOSŤ,
ZDRAVIE, PRIATELIA, ROZUM
RODINA, KAMARÁTI, ALERGIA,
MATERIÁLNE VECI, OSOBNOSTNÉ
NASTAVENIE
ŠPORT, RODINA, KAMARÁTI, INÉ
ZÁĽUBY, OSOBNOSŤ, LIEČENIE
VYVÁŽENOSŤ, KÚPELE, ŠKOLA,
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drak
roztoč
vankúš

Bezpečné
miesto
láska
bunker v
obývačke
rodina
zákutie v
izbe
vzťah s Posteľ
rodičmi

miska s liekmi

sestra

Posteľ

posteľ

dôvera

Posteľ
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F

DOMOV
VZŤAHY,
SEBAPOZNANIE, drak
KREATIVITA, POCIT ZDRAVIA

rodičia

Posteľ

Na základe teórie i výskumných zistení nachádzame vhodný spôsob podpory
reziliencie u detí v salutogenetickom, holistickom a tvorivom prístupe liečebnej pedagogiky.
Dôležitým prvkom liečebnopedagogickej intervencie nie je odstrániť ťažkosti, ale naučiť
klienta ich zvládať. Popísané kľúčové charakteristiky považujeme za ústredné pre podporu
adaptívnej odpovede detí, najmä v situácií hospitalizácie. Ak má dieťa informácie, priestor na
ich spracovanie a je sprevádzané vzťažnou osobou je pravdepodobné, že zareaguje rezilientne
a aktívne bude spolupracovať na starostlivosti o svoje zdravie. V zhode s akýmsi mottom
„zranitelní ale nezdolní.“
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LIEČEBNOPEDAGOGICKÁ INTERVENCIA U DIEŤAŤA
S KOMUNIKAČNÝM ZNEVÝHODNENÍM
Bc. Mária SROGONČÍKOVÁ

Abstrakt: Cieľom práce bolo popísať problematiku narušeného vývinu reči u dieťaťa so
sluchovým postihnutím v kontexte školských ťažkostí. Zámerom liečebnopedagogickej
intervencie bolo prostredníctvom biblioterapie a ergoterapie podporiť komunikačné
schopnosti a rozvoj slovnej zásoby (aktívnej aj pasívnej) u dieťaťa s narušeným vývinom reči
v kombinácií so sluchovým postihnutím.
Kľúčové slová: sluchové postihnutie, komunikačné znevýhodnenie, liečebnopedagogická
intervencia, biblioterapia, ergoterapia

Dieťa so znevýhodnením je v očiach liečebného pedagóga jedinečnou bytosťou, ktorá
si vyžaduje individuálny prístup a akceptovanie jeho možností a limitov. V našej práci je
stredobodom pozornosti dieťa, ktoré má súčasne niekoľko znevýhodnení, čo mu značne
komplikuje jeho účasť na živote v spoločnosti. Prvým znevýhodnením dieťaťa je sluchové
postihnutie, ktoré v kontexte zamerania práce výstižne charakterizuje nasledovný citát.
„Slepota oddeľuje človeka od vecí, hluchota od ľudí.“ (Helena Kellerová)
Najvýraznejšie sa sluchové postihnutie prejavuje v oblasti vývinu reči dieťaťa, pričom
sa podľa Krahulcovej (2002) odlišuje od reči intaktného dieťaťa tempom reči, kvantitou
a kvalitou hovoreného prejavu. V tejto súvislosti popisuje Lechta (2000, s. 137) faktory, ktoré
ovplyvňujú vývin reči dieťaťa so sluchovým postihnutím:


vek, v ktorom došlo k postihnutiu,



stupeň a typ sluchového postihnutia,



individuálne psycholingvistické nadanie,



vek, v ktorom sa dieťaťu začala poskytovať odborná starostlivosť,



prítomnosť pridruženého postihnutia, či narušenia,



včasná diagnostika, včasná intervencia a rehabilitačná starostlivosť.
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Tým, že sa u dieťaťa so sluchovým postihnutím reč prirodzene nevyvíja, znemožňuje
mu podľa Vitáskovej, Peutelschmidovej (2005) plnohodnotne komunikovať s okolitým
prostredím a porozumieť jeho pravidlám. Táto skutočnosť predstavuje pre dieťa so sluchovým
postihnutím podľa Slowíka (2007) komunikačnú bariéru, s ktorou súvisí aj obmedzená sieť
sociálnych vzťahov.
Ak sa však dôjde ku kombinácii diagnóz sluchového postihnutia a narušeného vývinu
reči, problémy dieťaťa sa znásobujú a celkový progres vývinu daného dieťaťa je ohrozený.
Narušený vývin reči definuje Dvořák (2007, s. 53) ako „špecificky narušený vývin jazyka
(reči), prejavujúci sa sťaženou schopnosťou alebo neschopnosťou naučiť sa verbálne
komunikovať, aj keď sú podmienky pre rozvoj jazyka (reči) primerané – sociálne prostredie,
emocionálne vzťahy, kvalita a početnosť predmetov, zmyslom primeraná (neverbálna)
inteligencia, spätná väzba, negatívne neurologické vyšetrenie“. Z uvedeného vyplýva, že
narušený vývin reči sa opäť najvýraznejšie prejavuje ťažkosťami v oblasti reči
a komunikačných zručností dieťaťa, ktoré s pribúdajúcim vekom a najmä nástupom dieťaťa
do školy, spôsobujú problémy pri osvojovaní si školských zručností. Tým, že dieťa má
deficity v produkcii aj porozumení reči, najväčšie ťažkosti sa prejavujú v oblastiach čítania
a písania. Souralová (2002) uvádza, že aj keď dieťa text zvládne prečítať, čiže pozná
jednotlivé grafémy, problém nastáva pri porozumení čítaného. Text je pre dieťa
nezrozumiteľný, pretože je pre neho písaný akoby jazykom cudzinca.
Medzi najčastejšie ťažkosti pri čítaní u dieťaťa so sluchovým postihnutím
a narušeným vývinom reči zaraďuje Komorná (2008, s. 33) „nedostatočnú slovnú zásobu,
ťažkosti s porozumením abstraktných pojmov a synoným, problémy so zapamätávaním
a vybavovaním si slov, zamieňanie významu slov s podobným výrazom, neschopnosť
porozumieť slovu v zmenenom tvare a identifikovať rovnaké slovo vo viacerých významoch“.
Čítanie dieťaťa je podľa Krčahovej (2012) pomalšie, prehadzuje slabiky v slove, zamieňa si
tvarovo a zvukovo podobné písmená, slová redukuje alebo neoddeľuje jednotlivé vety. U
dieťaťa je dôležité ako Jägrová (2010) uvádza rozvíjať čítanie s porozumením, čo je možné
cez prácu s námetom a textom, ktorý je primeraný veku a mysleniu dieťaťa, použitím
názorného materiálu (obrazy, predmety), vysvetľovaním neznámych slov v texte, využívaním
skúsenosti dieťaťa a cez motiváciu dieťaťa pomocou individuálne náročných úloh. Okrem
porozumenia čítaného textu je dôležité zdokonaľovať techniky a kvalitu čítania, rozširovanie
slovnej zásoby a precvičovanie pamäti.
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Písomný prejav dieťaťa so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči má
svoje špecifické znaky. Tarcsiová (2007, citovaná podľa Vančová et al., 2007) uvádza, že sa
v ňom vyskytuje odlišné zastúpenie jednotlivých slovných druhov, najčastejšie sú využívané
podstatné mená a slovesá, pričom neohybné slovné druhy sú zastúpené málo alebo ich dieťa
používa nesprávne. Písané texty sú kratšie, je v nich prevaha jednoduchých viet na úkor
súvetí. Krčahová (2012) dodáva, že dieťa často vynecháva a zamieňa písmená, redukuje
a komolí slabiky v dlhých slovách, nedodržuje hranice slov a neukončuje vety. Písmo býva
nečitateľné a neúhľadné.
Dieťa so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči si vyžaduje citlivý prístup
zo strany pedagógov, ich porozumenie, zohľadnenie ťažkostí vyplývajúcich z diagnózy. Je
dôležité rešpektovať dieťaťa s jeho silnými aj slabými stránkami ako jedinečnú osobnosť.
Mikulajová, Rafajdusová (1993) dodávajú, že nedostatočná neúcta, nepochopenie či problémy
v rodine z dôvodu školskej neúspešnosti, pôsobia na dieťa negatívne. Častými reakciami sú
nezáujme o okolie či iné deti, sociálny útlm, nedostatočná motivácia k spoločným aktivitám a
zriedkavá komunikácia rečou. Takémuto dieťaťu chýba typická detská bezprostrednosť
a spontaneita.
Na základe teoretického spracovania danej problematiky a nášho pozorovania
považujeme za najviac ohrozenú oblasť reči a komunikačných zručností dieťaťa. Preto bola
liečebnopedagogická intervencia zameraná práve na rozvoj daných oblastí, ktoré sú
nevyhnutné pri interakciách dieťaťa a jeho fungovaní v sociálnom prostredí. Prostredníctvom
liečebnopedagogického programu s využitím biblioterapie a ergoterapie, ponúkame možnosť
ako nadobúdať nové poznatky cez tvorivý proces, v ktorom je zdôrazňovaná samostatnosť
dieťaťa pri riešení úloh. Z tohto dôvodu bolo potrebné získať základné údaje o dieťati, na
základe

ktorých

bola

vytvorená

kazuistika

dieťaťa.

Taktiež

sme

realizovali

liečebnopedagogickú diagnostiku, v ktorej sme skúmali výsledky činnosti dieťaťa
v oblastiach sluchového vnímania, slovnej zásoby a jemnej motoriky. Na základe týchto
zistení sme zostavili liečebnopedagogický program, v ktorom sme vychádzali zo silných
stránok dieťaťa, a tým sa snažili podporiť jeho slabé stránky.
Základom liečebnopedagogickej intervencie bolo vytvoriť dôverný a akceptujúci
terapeutický vzťah, kde sa dieťa stáva stredobodom pozornosti a terapeutom je vnímané ako
jedinečné indivíduum, pričom sú rešpektované možnosti a limity dieťaťa. V dôvernom
a bezpečnom prostredí, bolo dieťa schopné objavovať samé seba, mohlo sa slobodne
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vyjadrovať a presadzovať si svoje názory. Tým sa podporoval rozvoj jeho sociálnych
zručností, ktoré môže následne preniesť do reálneho prostredia pri kontakte s inými ľuďmi.
K tomu všetkému bol potrebný trpezlivý prístup zo strany terapeuta, ktorý poskytoval dieťaťu
dostatočne dlhý čas pri vyjadrovaní postojov a pocitov, ako aj pri riešení zadávaných úloh.
Terapeut bol dieťaťu nápomocný do takej miery, do akej si dieťa je pomoc vyžadovalo. Tým,
že dieťa pociťuje dostatočnú podporu od terapeuta, jeho zábrany v komunikácii sa budú
postupne zmierňovať. Samozrejme si to vyžaduje dlhodobú formu intervencie, na ktorej by sa
okrem liečebného pedagóga mali podieľať aj rodičia, pedagógovia a všetci odborníci
pracujúci s dieťaťom.
Pri komunikácii s dieťaťom so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči je
dôležité udržiavať neprerušovaný zrakový kontakt, dieťa by malo pri každej činnosti sedieť
oproti terapeutovi, aby mu neunikali podstatné informácie, ktoré by mohli narušiť
porozumenie inštrukcii. Pri nedostatočnej koncentrácii dieťaťa, je potrebné ponúkané
informácie opakovať a vyzývať dieťaťa, aby sa sústredilo na orálnu reč, čím môžeme
u daného dieťaťa podporiť odzeranie z pier a tým celkový rozvoj orálnej reči a komunikácie.
Ak terapeut ponúka dieťaťu nové informácie, vždy je nutné overiť, či dieťa rozumie. Pri
danom dieťati sa nám osvedčilo používanie názorných materiálov pri oboznamovaní dieťaťa
s novými poznatkami. Dieťa potom ľahšie zvládalo samostatne plniť zadávané úlohy a taktiež
si jednoduchšie osvojovalo nové pojmy, čím sa rozširovala slovná zásoba dieťaťa. Vzhľadom
k sluchovému postihnutiu je nevyhnutné s dieťaťom komunikovať aj prostredníctvom
znakovej reči, ktorá je pre neho prirodzeným spôsobom komunikácie, avšak dôležité je
používať aj orálnu reč, s výraznou artikuláciou.
Text, ktorý sme ponúkali v priebehu liečebnopedagogickej intervencie danému
dieťaťu bolo nutné korigovať vzhľadom k možnostiam a poznatkom dieťaťa, pričom bolo
nutné rešpektovať limity, ktoré vyplývajú z jeho znevýhodnenia. Využívali sme stručný text,
krátke vety, pričom jednotlivým slovám v texte by malo dieťa rozumieť, aby bolo schopné
samostatne vykonávať prácu s textom a plniť úlohy z textu vyplývajúce. Slová v texte sme
používali v základnom tvare, je nutné sa vyhýbať používaniu abstraktných pojmov, či cudzích
slov, ktorým dieťaťa nie je schopné porozumieť vzhľadom k znevýhodneniu. Zo slovných
druhov sme využívali podstatné mená a slovesá, nakoľko dieťa nemá dostatočnú slovnú
zásobu a veľa slov ani nepozná. Z tohto dôvodu považujeme u daného dieťaťa za nevyhnutné
pokračovať v liečebnopedagogickej intervencii zameranej práve na rozvoj slovnej zásoby, na
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základe čoho bude dieťa schopné jednoduchšie komunikovať z okolím a nadväzovať vzťahy
s inými deťmi.
Počas realizácie podporného liečebnopedagogického programu sme sa dopracovali
k záveru, že adekvátne volenými metódami a technikami práce vzhľadom k možnostiam
a limitom dieťaťa so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči, môžeme aj
krátkodobou intervenciou pozitívne posilniť komunikačné zručnosti dieťaťa, ktoré sú
nevyhnutné pri sociálnej interakcii s okolím. Ako vhodné metódy a techniky práce v kontexte
biblioterapie sa nám osvedčili:


práca so slovom a obrázkom, na ktorú dieťa reagovalo pozitívne, bolo
motivované k činnosti a pomerne rýchlo si osvojilo ponúkané slová. Daná technika
sa nám osvedčila ako najvhodnejšia pri rozvoji slovnej zásoby, pričom bolo
potrebné dieťaťu každý pojem vysvetliť v znakovej reči;



pracovné listy, ktoré boli vytvorené priamo k možnostiam dieťaťa, čiže
jednoduchý a krátky text, väčšie písmo, doplnené obrázkami, ktoré vysvetľovali
podstatu textu. Dieťa malo pri vypracovávaní jednotlivých listov radosť a bolo
iniciatívne, tešilo sa z výsledných produktov;



pexeso, ktoré bolo zamerané na utvrdzovanie naučených pojmov počas stretnutia
a podpory pozornosti dieťaťa.

Ako menej vhodné hodnotíme z výsledkov výskumu biblioterapeutické techniky, ktoré
boli zamerané na počúvanie s porozumením a následné plnenie inštrukcií. Aj napriek tomu, že
dieťa nereagovalo negatívne, bolo viac nepokojné a menej komunikovalo s terapeutom. Tento
fakt je podmienený znevýhodnením dieťaťa, najmä sluchovým postihnutím, ktoré
znemožňuje dieťaťu nerušene počúvať a rozumieť a narušeným vývinom reči, ktoré mu
spôsobuje ťažkosti pri komunikácií. Domnievame sa však, že pri dlhodobej intervencii, by
dieťa dosiahlo prostredníctvom týchto biblioterapeutických metód výrazné zlepšenie
v komunikačných zručnostiach.
V kontexte ergoterapie boli volené také metódy a techniky, v ktorých dieťa úlohy
plnilo samostatne, ale zároveň bolo nútené komunikovať s terapeutom, čím sa podporovali
jeho komunikačné zručnosti. Za vhodnú techniku považujeme tvorbu knihy, v rámci ktorej
sa u dieťaťa rozvíjala aj jeho grafomotorika, prostredníctvom kreslenia a písania. Texty boli
zostavované tak, aby bolo možné prostredníctvom nich viesť s dieťaťom krátky rozhovor
85

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

(napr. Čo je to?, Akú to má farbu?, Kde je to? a pod.). Taktiež sa nám osvedčili techniky
výroba bábok z ponožiek či výroba makiet prstových maňušiek pri ktorých bolo dieťa
iniciatívne ku komunikácii s terapeutom. Na základe pozorovania dieťaťa hodnotíme ako
menej vhodné tie techniky, v ktorých malo dieťa postupovať na základe vlastnej
predstavivosti a fantázie, pričom sa dieťa javilo nervózne a menej sústredene.
Spracovanie danej problematiky a realizácie liečebnopedagogickej intervencie bolo
pre nás obohacujúce, nakoľko sme mali možnosť priblížiť sa danému dieťaťu a tým
porozumieť mnohých súvislostiam vyplývajúcim z jeho znevýhodnenia. Vzhľadom
k výsledkom výskumu je zjavné, že dieťaťu je nevyhnutné poskytovať dlhodobú komplexnú
odbornú starostlivosť, najmä zo strany liečebného pedagóga, logopéda a psychológa, ktorou
môžeme podporiť celkové zlepšenie vo všetkých oblastiach vývinu dieťaťa.
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DÔSLEDKY KONZUMÁCIE ALKOHOLU POČAS
GRAVIDITY (PORUCHY FETÁLNEHO ALKOHOLOVÉHO
SPEKTRA V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE)
Bc. Petra HOTOVÁ

Abstrakt: Práca pojednáva o problematike porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD).
Opisuje rozdiely v klasifikácií, venuje sa dôsledkom konzumácie alkoholu v gravidite,
vysvetľuje spojitosť medzi dieťaťom s FASD a náhradnou rodinnou starostlivosťou a taktiež
uvádza konkrétne možnosti pomoci z pohľadu liečebnej pedagogiky. V empirickej časti sa
zameriava na prieskum formou dotazníku medzi študentmi pedagogickej fakulty na
Univerzite Komenského, v ktorom sme zisťovali povedomie o daných poruchách.
Kľúčové slová: fetálny alkoholový syndróm, poruchy fetálneho alkoholového spektra,
alkohol, gravidita, náhradná rodinná starostlivosť, intervencia

Alkohol je v celej spoločnosti veľmi rozšírenou drogou. Jeho konzumácia je bežne
tolerovaná a tvorí súčasť takmer každého menšieho, či väčšieho podujatia. V súvislosti
s graviditou žien je verejne známe, že alkohol môže poškodiť celkový vývin dieťaťa a teda jeho
konzumácia sa v prenatálnom období všeobecne neodporúča. Avšak často sa stretávame
s názormi, že aj v tehotenstve môže žena príležitostne piť alkohol, najmä víno a v malých
množstvách. Niektoré názory nehovoria iba o tom, že takéto pitie je neškodné, ale v niečom
dokonca prospešné.

Klasifikácia porúch fetálneho alkoholového spektra
Astley (2011, s. 3) definuje fetálny alkoholový syndróm (ďalej v skratke FAS) ako
„trvalé poškodenie dieťaťa, ktoré vzniká pred narodením v dôsledku konzumácie alkoholu
matky počas gravidity. Vždy sa prejavuje poškodením centrálnej nervovej sústavy,
oneskoreným celkovým vzrastom a dysmorfickými črtami tváre.“ Alkohol môže narušiť
fetálny vývin počas ktorejkoľvek fázy tehotenstva vrátane raného štádia, kedy žena ešte
nemusí vedieť, že je gravidná. U detí, ktoré boli vystavené expozícii alkoholu v prenatálnom
období sa podľa Mattsonovej (n.d.) môžu vyskytnúť kognitívne deficity ako narušenie
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exekutívnych funkcií a pamäti, vývinové poruchy a s alkoholom spojené zmeny v mozgových
štruktúrach. Neurofyziologické štúdie taktiež preukázali výrazné deficity v učení. Gregor
(2001) vysvetľuje, že je to spôsobené voľnou priechodnosťou alkoholu do placenty. Fetálne
črevá plodu disponujú iba 10 % alkoholdehydrogenázy dospelých a tak alkohol pôsobí na
plod ako jed, čo zastavuje bunkové delenie plodu. U chronických alkoholičiek až v 33 – 40 %
ide o riziko potratu, či pôrod mŕtveho dieťaťa. Klecka (2012, s. 6) uvádza, že v „súvislosti
medzi vplyvom alkoholu na vývin plodu a jeho toxickým účinkom prvýkrát vo svojej práci
poukázal pediater Paul Lemoin v roku 1968. Podrobný popis symptómov FAS predstavili
v Seattle roku 1973 v rámci dvoch výskumov David Smith, Ken Jones, Christy Ullelandová
a Ann Streissguthová.“ V medzinárodnej klasifikácii chorôb ICD10 je fetálny alkoholový
syndróm (FAS) pod skratkou Q 86.0. Na rozdiel od toho FASD je iba terminus technikus bez
diagnostického významu, nejde teda o diagnostický termín.
Klecka (2012, s. 12) vysvetľuje: „plod, na ktorý pôsobil teratogén, je ohrozený
smrťou, vývinovými anomáliami, oneskoreným rastom a funkčnými poruchami. Alkohol môže
spôsobiť všetky tieto štyri tragické následky súčasne.“ Toxicita závisí od množstva požitého
alkoholu počas gravidity a zároveň od fázy tehotenstva. Je dôležité poznamenať, že za istých
okolností môže aj malé množstvo požitého alkoholu vyvolať nepriaznivý stav pre plod.

Možnosti intervencie porúch fetálneho alkoholového spektra v kontexte liečebnej
pedagogiky
V rámci intervencie porúch fetálneho alkoholového spektra sú známe viaceré metódy,
ktoré môžu (a taktiež nemusia) byť súčasťou habilitácie alkoholom poškodených fyzických, či
psychických funkcií. Ide o koncept senzorickej integrácie, bazálnej stimulácie, metódu INPP
– inštitút neurofyziologickej psychológie (Institute for Neuro- Physiological Psychology),
nutričnú intervenciu, liečebnopedagogickú intervenciu a iné.
Ako uvádza Horňáková (2007, s. 8) liečebná pedagogika „je predovšetkým
o každodennom sprevádzaní človeka v ťažkostiach a spoločnom objavovaní jeho možností.
Vychádza z pochopenia jedinečnej situácie človeka a hľadá priestor pre jeho uplatnenie
najmä vtedy, ak nie je schopný viesť veku primeraný spôsob života, cíti sa byť iný alebo
vyčlenený. Pomáha mu tak pri zvyšovaní kvality života a pri začlenení do spoločnosti.“ Podľa
tejto definície je liečebnopedagogická intervencia pri terapeutickom sprevádzaní dieťaťa s
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FASD doslova nevyhnutnosťou. Navyše ak dieťa vyrastá v náhradnej rodine. V takomto
prípade ide o kombináciu viacerých faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú celkový vývin
jedinca.
V kontexte liečebnej pedagogiky okrem prevencie, diagnostiky, či poradenstva
vnímame ako mimoriadne dôležitú súčasť pri pomoci dieťaťu s FASD liečebnopedagogickú
intervenciu. V multidisciplinárnom tíme, či už pri diagnostike, alebo terapii FASD je
nevyhnutná spolupráca aj s ergoterapeutom. Kováčová (2014, s. 113) uvádza, že centrálnym
záujmom ergoterapie pri FASD je „posilnenie dieťaťa a zároveň zabezpečenie pokoja,
harmonickej klímy, potom je to podpora rodiny z aspektu poradenstva (úprava prostredia,
herne, výber pomôcok) a priamej intervencie. Ergoterapeut sa zameriava na odhalenie
a potvrdenie problému v prijímaní zmyslových informácií, v zníženej mobilite (hrubá a jemná
motorika).“
Neodmysliteľnou súčasťou práce liečebného pedagóga je využitie expresívnych
terapií. V intervencii dieťaťa s FASD je vhodné zaradiť prvky týchto terapií pri podpore
individuality jedinca, jeho pozitívnych daností, podpory sebaúcty a sebavedomia, hľadania
vhodných zdrojov zvládania a pod.

Metodológia výskumu a výskumné zistenia
Výskum bol realizovaný s cieľom zistiť povedomie študentov Pedagogickej fakulty na
Univerzite Komenského o poruchách fetálneho alkoholového spektra (FASD). Išlo
o prieskum so sekundárnym cieľom komparovať jednotlivé výpovede medzi rôznymi
katedrami. Respondentov, ako našu výskumnú vzorku sme vyberali tak, aby časť z nich
tvorili študenti pomáhajúcich profesií, najmä z katedry liečebnej pedagogiky a zvyšnú časť
iné študijné programy. Výskumnou metódou pre empirickú časť diplomovej práce je
neštandardizovaný dotazník koncipovaný zo 14 otázok. Okrem otázok zisťujúcich štruktúru
výskumnej vzorky môžeme ostatné otázky (5 – 14) rozdeliť do dvoch okruhov: 1. čo je to
FASD (základné informácie o týchto poruchách); 2. skúsenosť s FASD
Z respondentov, ktorým sme dotazník zasielali sme vytvorili pomyselné 3 skupiny (výskumu
sa zúčastnilo 128 participantov):


Prvá skupina – študenti liečebnej pedagogiky (40%)



Druhá skupina – študenti sociálnej práce + študenti špeciálnej pedagogiky (35%)
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Tretia skupina – študenti iných odborov, ktorí vyplnia dotazník (25%)

Ponúkame prehľad nami stanovených hypotéz, ku ktorým pripájame aj výskumné
zistenia, teda samotné výsledky dotazníku (pre ľahšie porozumenie hypotéz používame
označenie celej skupiny, teda prvá skupina, druhá skupina, alebo tretia skupina.
Nevypisujeme vždy všetky odbory, ktoré do danej skupiny patria) :
H1. Študenti z prvej skupiny vedia správnejšie určiť možnú minimálnu dávku alkoholu
počas gravidity, ktorá je neškodná pre plod ako študenti druhej skupiny.
Na túto hypotézu sme si odpovedali otázkou č. 6 (Môže podľa vás tehotná žena konzumovať
alkohol? Ak áno, v akej miere?) a otázkou č. 9. (Aké množstvo skonzumovaného alkoholu je
podľa Vás bezpečné pre dieťa počas celej gravidity?). Na otázku 6 je správna odpoveď „nie“
a na otázku č. 9 je správna odpoveď „žiadne.“ V priemere 1. skupina odpovedala správne
v 82,45 % a 2. skupina v 81,1 %. Ide o veľmi malý rozdiel, ale hypotéza platí.
H2. Študenti z tretej skupiny vedia menej ohľadom prevencie vzniku fetálneho
alkoholového syndrómu ako študenti z prvej skupiny.
Na túto hypotézu sme si odpovedali otázkou č. 12 (Existuje podľa Vás stopercentná prevencia
vzniku fetálneho alkoholového syndrómu? Ak áno, aká?). Z tretej skupiny (študenti ostatných
odborov) na túto otázku označilo odpoveď buď nie, alebo neviem 80,6 % (25) respondentov.
V prvej skupine (študenti liečebnej pedagogiky) tieto odpovede označilo 53,8 % (28)
respondentov. Hypotéza platí.
H3. Študenti z druhej skupiny horšie poznajú možné dôsledky konzumácie alkoholu
v gravidite ako študenti z prvej skupiny.
Na túto hypotézu si odpovedáme cez tri otázky. Ide o otázku č. 7. (Konzumácia alkoholu
počas gravidity môže natrvalo poškodiť život dieťaťa), otázku č. 13 (Konzumácia alkoholu
počas gravidity môže u dieťaťa spôsobiť charakteristické deformity niektorých častí tváre)
a otázku č. 14 (Konzumácia alkoholu počas gravidity môže u dieťaťa spôsobiť mentálne
znevýhodnenie). Na všetky tri otázky je správnou odpoveďou možnosť „áno.“ V priemere v
druhej skupine odpovedalo správne na všetky tri otázky 75,4 % a v prvej skupine to bolo 79,5
% participantov. Podobne ako v prvej hypotéze, aj tu je rozdiel skutočne malý. Napriek tomu
môžeme povedať, že hypotéza platí.
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H4. Študenti z prvej skupiny majú vyššie povedomie o poruchách fetálneho alkoholového
spektra ako študenti z druhej skupiny.
Na túto hypotézu si odpovedáme cez otázku č. 5(Počuli ste už niekedy o fetálnom
alkoholovom syndróme? Ak áno, viete si spomenúť, v akej súvislosti ste o ňom počuli, alebo
kde?) a otázku č. 11. (Stretli ste sa niekedy s dieťaťom / človekom s diagnózou FAS – fetálny
alkoholový syndróm, resp. FASD – poruchy fetálneho alkoholového spektra ?). Analyzujeme
výsledky tých odpovedí, ktoré odpovedali na obe otázky možnosťou „áno.“ V priemere prvá
skupina odpovedala súhlasne v 47,6 % a druhá skupina v 29,9 %. Hypotéza platí.
H5. Študenti z prvej skupiny majú menej častú osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorí tolerujú
konzumáciu alkoholu počas gravidity ako študenti z tretej skupiny.
Na túto hypotézu si vieme odpovedať dvomi otázkami. Ide o otázku č. 8 (Poznáte nejakú ženu
vo svojom okolí, ktorá počas gravidity konzumovala alkohol ?) a o otázku č.10 (Stretli ste sa
niekedy s názorom, že deci vína v pravidelných dávkach počas tehotenstva pozitívne
ovplyvňuje vývin dieťaťa? Ak áno, kde ?). Porovnávame kladné odpovede respondentov, teda
tie, kde označili možnosť „áno.“ Prvá skupina v priemere odpovedala kladne v 46,8 % a tretia
skupina v 45,1 %. Ide o skutočne malý percentuálny rozdiel, ale hypotéza neplatí.

Diskusia
V odpovediach z dotazníku sa preukázalo, že ľudia väčšinou súhlasia s tým, že
gravidná žena nemôže konzumovať alkohol. Rovnako sú si vedomí, že alkohol v tehotenstve
môže natrvalo poškodiť celkový vývin dieťaťa a spôsobiť mu mentálne znevýhodnenie.
Napriek tejto vedomosti až takmer 40 % respondentov pozná vo svojom okolí ženu, ktorá
v gravidite konzumovala alkohol.
30 % respondentov sa stretlo s názorom, že príležitostné pitie alkoholu v gravidite je
neškodné. Pri podrobnejších výpovediach nachádzame aj také výpovede, že podobné
informácie počuli od lekára. Častou otázkou ohľadom dôsledkov teratogénnych vplyvov
alkoholu je minimálna možná dávka alkoholu v prenatálnom období. Mnoho ľudí sa odvoláva
na skúsenosť so ženami z okolia, ktoré si príležitostne vypili pohárik vína a narodili sa im
zdravé deti. Našou reakciou na podobné tvrdenia by bolo, že napriek riskantnému konaniu
matky sa jej narodili zdravé deti. Druhou stránkou veci je, či sa u dieťaťa nevyskytujú
problémy s učením, so správaním, s rečou, motorikou, kognitívnymi funkciami, či inými
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oblasťami, ktoré sa neinterpretujú ako dôsledok matkinho pitia. Medzi vysokoškolskými
študentmi sa vyskytuje 50 % takých, ktorí počuli o fetálnom alkoholovom syndróme a takmer
15 % respondentov sa už priamo stretlo s človekom znevýhodneným FAS. Takmer 48 %
z opýtaných vie, že prenatálna expozícia alkoholu môže spôsobiť aj dysmorfiu tváre.
Myslíme si, že pomerne veľké množstvo správnych odpovedí z dotazníka je
ovplyvnené vysokoškolským vzdelaním respondentov. Obávame sa, že ak by sme rovnaký
dotazník aplikovali v širokej verejnosti, výsledky by signalizovali omnoho väčšiu
nevedomosť o problematike. To je však len našou domnienkou. Každopádne sme spokojní
s informovanosťou o fetálnom alkoholovom syndróme na katedre liečebnej pedagogiky, kde
bádať snahu vyučujúcich o prehĺbenie aj tejto problematiky. Stále však vnímame dôležitosť
hovoriť viac o rizikách a dôsledkoch konzumácie alkoholu v gravidite a budovať tak sieť
odborníkov propagujúcich tieto vedomosti vo svojej praxi. Okrem samotnej informovanosti
by sme chceli docieliť, aby práve liečební pedagógovia mali záujem pracovať s klientelou
znevýhodnenou poruchami fetálneho alkoholového spektra, nakoľko ich kompetencie siahajú
od prevencie, poradenstva až po intervenciu či diagnostiku FASD.
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ŽIVOTNÉ KOMPETENCIE U DIEŤAŤA S DOWNOVÝM
SYNDRÓMOM
Bc. Monika GAZARKOVÁ

Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bolo spracovať postupnosť krokov pri nácviku, podpore
a fixácii praktických kompetencií dieťaťa s Downovým syndrómom počas individuálnej
ergoterapeutickej intervencie. Práca je rozdelená do šiestich kapitol v dvoch častiach teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sa venujeme problematike praktických
kompetencií, základným charakteristikám Downovho syndrómu, vývinovým špecifíkám
dieťaťa s DS a možnostiam praktickej ergoterapie u dieťaťa s DS. Praktická časť obsahuje
údaje z kvalitatívneho výskumu - úroveň praktických kompetencií dieťaťa s DS pred
realizáciou ergoterapeutického programu, návrh a záznam ergoterapeutickej intervencie a
záverečná rediagnostika po absolvovaní programu.
Kľúčové slová: praktické zručnosti, Downov syndróm, pracovná terapia, vývin, sebadôvera,
self- servis

Vymedzenie výskumného problému a výskumnej vzorky
Pre dieťa s Downovým syndrómom a pre každé dieťa vo všeobecnosti sú životné
kompetencie kľúčom k zvyšovaniu kvality života a k jeho plnohodnotnému prežívaniu. Ich
nadobudnutie napomáha k plnej integrácii dieťaťa do aktivít sociálneho prostredia, v ktorom
sa pohybuje. Rovnako sú nevyhnutnou súčasťou pre zvládanie bežných denných pracovných
činností a voľnočasových aktivít. Zároveň dieťaťu ponúkajú príležitosť zúčastniť sa aktivít
každodenného života bez ohľadu na jeho postihnutie, či znevýhodnenie. Ak je dieťa
s Downovým syndrómom samostatné, je zvyšovaná aj kvalita jeho života a následne aj kvalita
života rodiny ako celku.
Výskumnou vzorkou v realizovanom výskume bol klient mladšieho školského veku
s diagnózou Downov syndróm, individuálne integrovaný v bežnej základnej škole.
Uvádzané informácie sme získali od rodičov klienta a zo správ z psychologického
a špeciálno-pedagogického vyšetrenia odborných pracovníkov, v ktorých starostlivosti sa
klient nachádza.
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Na základe teoretických poznatkov a osobných skúseností z praxe, kedy je v školskom
období prevažná časť intervencie zameraná na dosahovanie čo najlepšej sociálnej integrácie
a dosahovanie čo najlepších akademických výsledkov, sme usúdili, že by bolo vhodné
zamerať pozornosť na úroveň rozvoja životných kompetencií dieťaťa s Downovým
syndrómom, navrhnúť vhodnú intervenciu a preskúmať jej možný vplyv na ich dosahovanú
úroveň.

Cieľ, úlohy a otázky výskumu
Hlavným cieľom predkladaného výskumu bolo spracovať postupnosť krokov pri
nácviku, podpore a fixácii praktických kompetencií dieťaťa s Downovým syndrómom počas
individuálnej ergoterapeutickej intervencie. Zo stanoveného cieľa vyplynuli nasledovné
výskumné úlohy:


Zrealizovať výber výskumnej vzorky v súlade so zadefinovanou témou diplomovej
práce.



Analyzovať

dostupnú

dokumentáciu

klienta

z hľadiska

psychologického

a liečebno-pedagogického.


Zistiť úroveň rozvoja životných kompetencií dieťaťa s Downovým syndrómom
v skúmaných oblastiach prostredníctvom zvolených výskumných metód a
nástrojov.



Identifikovať problémové oblasti, ktoré znižujú mieru samostatnosti a tým kvalitu
života dieťaťa s Downovým syndrómom.



Na základe zistených hodnôt následne navrhnúť a aplikovať vhodnú intervenciu
v podobe individuálneho ergoterapeutického programu cieleného na konkrétneho
klienta.



Kvantitatívno-kvalitatívnou

metódou

analyzovať

a interpretovať

výskumné

zistenia.


Zistiť, či mala aplikácia navrhnutého programu pozitívny vplyv na skúmané
oblasti vývinu, resp. zistiť mieru zlepšenia v skúmaných oblastiach vývinu klienta.



Získané poznatky vyhodnotiť a pokúsiť sa ich zovšeobecniť tak, aby boli
využiteľné u širšieho okruhu klientov s Downovým syndrómom, príp. u detí
s problémami v oblasti životných kompetencií s iným znevýhodnením.
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Po zadefinovaní cieľa a úloh sme skoncipovali nasledovné výskumné otázky:
1. Aké životné kompetencie v oblasti aktivít denného života sú u dieťaťa s Downovým
syndrómom najmenej rozvinuté?
2. Aké zmeny nastali po aplikovaní navrhnutého intervenčného programu v skúmaných
životných kompetenciách klienta?
3. Aké techniky a cvičenia z oblasti ergoterapie sú vhodné na zvýšenie úrovne skúmaných
životných kompetencií klienta?

Výskumné metódy
Na získavanie výskumných poznatkov a informácií sme zvolili metódy
kvalitatívneho výskumu, ktorý bol zrealizovaný formou monografickej procedúry. Vo
výskume boli použité výskumné metódy: experiment, posudzovacia škála, testové metódy,
dotazník, pozorovanie, interview.
Add 1) Experiment
Pri experimente, ako komplexnej výskumnej metóde, sa podľa Gavoru (2010) na
získanie údajov o subjektoch experimentu musia nevyhnutne používať iné výskumné
metódy, ako napr. škálovanie, pozorovanie, testovanie a interview. Nimi sme v našom
výskume zisťovali charakteristiky subjektu výskumu pred, v priebehu, aj po skončení
experimentu. Významnosť experimentu vidí Gavora (ibidem) v tom, že sa používa na
zistenie efektívnosti edukačného pôsobenia, čo iné výskumné metódy priamo dokázať
nemôžu.
Na základe vstupnej diagnostiky klienta bol výskumníkom vytvorený individuálny
ergoterapeutický program koncipovaný na potreby konkrétneho klienta s dôrazom na
zvýšenie kvality života. Keďže tento program nie je štandardizovaný je nutné ho považovať
za experimentálny.
Add 2) Posudzovacia škála
Škálovaním je možné zisťovať vlastnosti ľudí, javov, predmetov alebo intenzitu
rôznych stránok osobnosti človeka alebo jeho činností (Gavora, 2010). Posudzovacie škály
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bývajú často súčasťou dotazníka, ktorý je podľa Gavoru (ibidem) považovaný za jednu
z najčastejšie používaných metód vo výskume.
V našom výskume sme zvolili modifikovanú verziu Nottinghamského vývinového
dotazníka (CEECA, 2007), ktorý sme upravili do verzie numerickej, bipolárnej škály s 5bodovým hodnotením, pričom 1 hodnotila skúmaný jav ako nezvládnutý vôbec, 5 ako úplne
zvládnutý. Jednotlivé položky v škále predstavovali zvládanie životných kompetencií
v oblastiach motoriky – jemnej a hrubej, sebaobsluhy – používanie WC, stravovanie,
umývanie, obliekanie a iné činnosti súvisiace so sebaobsluhou a v oblasti samostatnosti v domácnosti, v prostredí školy a mimo školy. Výsledky škálovania sme vyhodnocovali
pomocou váženého priemeru.
Add 3) Testové metódy
V práci sme použili Barthelovej test základných ADL (The Barthel lndex of
Activities of Daily Living) autoriek Florence I. Mahoney a Dorothea W. Barthel (Bóriková,
Tomagová, Žiaková 2014). Posudzuje 10 položiek ADL: jedenie/pitie, obliekanie/vyzliekanie,
kúpanie, osobná hygiena/úprava, kontrola vyprázdňovania moču a stolice, použitie toalety,
presun stolička – vozík - posteľ a naopak, chôdza po rovine a po schodoch.
Vykonali sme tri merania – v prípravnej fáze vstupné zhodnotenie úrovne rozvoja
životných kompetencií pred aplikáciou ergoterapeutického programu, priebežné meranie po
desiatom individuálnom stretnutí a výstupné zhodnotenie po zrealizovaní naplánovaných
stretnutí programu. Hodnotenie testu sa realizovalo prideľovaním príslušného počtu bodov
zodpovedajúceho úrovni zvládania skúmanej činnosti/kompetencie.

Pridelenie 0 bodov

znamenalo, že klient nezvláda danú činnosť vôbec, 5 bodov, že klient zvláda danú činnosť
s pomocou alebo len občas, 10/15 bodov (v niektorých položkách sa najvyšší počet bodov
líšil) znamenalo, že klient zvláda danú činnosť samostatne, bez pomoci.
Add4) Dotazník
Keďže jednou z úloh výskumu bolo zistiť, ktoré zo životných kompetencií v oblasti
aktivít bežného života sú u dieťaťa s Downovým syndrómom najmenej rozvinuté, dospeli sme
k názoru, že bude nutné použiť citlivejší nástroj na zistenie úrovne rozvoja jednotlivých
oblastí životných kompetencií. Zvolili sme preto modifikovanú verziu Nottinghamského
vývinového dotazníka (CEECA, 2007), ktorý sme hodnotili formou numerickej, bipolárnej
škály s 5-bodovým hodnotením. Hodnota 1 posudzovala skúmaný jav ako nezvládnutý, 2 ako
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jav zvládnutý veľmi obtiažne s výraznou pomocou inej osoby, 3 ako jav zvládnutý s veľkou
chybovosťou, hodnota 4 zodpovedala zvládaniu javu s občasnými menšími chybami
a hodnota 5 posudzovala jav ako úplne zvládnutý. Dotazník je členený do troch oblastí, ktoré
sú ďalej členené do kategórií – oblasť motorického vývinu (hrubomotorický vývin,
jemnomotorické zručnosti), oblasť sebaobsluhy (používanie WC, stravovanie, umývanie,
obliekanie, iné) a samostatnosť (v domácnosti, samostatnosť a poznanie prostredia v škole,
samostatnosť a poznanie prostredia mimo školy). Získané hodnoty vo všetkých skúmaných
oblastiach a ich kategóriách sme vyhodnocovali kvantitatívno-kvalitatívnym spôsobom,
pomocou váženého priemeru a následným kvalitatívnym rozborom.
Add5) Pozorovanie
Ďalšou použitou výskumnou metódou bolo priame štruktúrované pozorovanie,
prostredníctvom ktorého sme zisťovali výskyt pozorovanej kategórie – konkrétnej životnej
kompetencie v skúmaných oblastiach vývinu. V našom výskume sme pozorovanie použili pri
získavaní poznatkov o skúmaných oblastiach vývinu a ich kategóriách prostredníctvom
položiek v Barthelovej teste základných ADL a v modifikovanej verzii Nottinghamského
vývinového dotazníka.
Add 6) Interview
Gavora (2010) považuje interview za jednu z najpoužívanejších výskumných metód,
ktorá sa realizuje priamym kontaktom medzi výskumníkom a skúmanou osobou. Na zistenie
niektorých položiek v skúmaných oblastiach vývinu, ktoré nebolo možné zistiť priamo
pomocou vyššie uvedených výskumných metód (napr. osobná hygiena, používanie WC,
sebaobsluha v noci), sme využili priame štruktúrované interview s rodičmi.
Add 7) Kváziexperiment
Po vykonaní vstupného hodnotenia úrovne rozvoja životných kompetencií klienta,
realizovaného na 3 úvodných stretnutiach, sme navrhli individuálny ergoterapeutický
program, ktorý bol rozdelený do troch fáz s rozdielnym zameraním.

Forma stretnutí: individuálna
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Organizácia stretnutí:
-

vstupná zhodnotenie úrovne vývinu klienta – 3 stretnutia

-

intervenčná časť – ergoterapeutický program – 20 stretnutí

-

priebežné zhodnotenie úrovne vývinu klienta – 3 stretnutia

-

záverečné zhodnotenie úrovne vývinu klienta – 3 stretnutia

-

Počet stretnutí: 29

-

Frekvencia stretnutí: 1 x týždenne

Charakteristika programu:
-

ergoterapeutický

-

strednodobý, v trvaní 7 mesiacov

-

počet stretnutí: 20

-

frekvencia stretnutí: 1 x týždenne

-

Dĺžka stretnutia: 45 – 60 minút

Miesto a čas konania stretnutí: domáce prostredie klienta, širšie okolie bydliska klienta,
v popoludňajších hodinách po skončení vyučovania
Pri navrhovaní programu sme vychádzali z teoretických poznatkov o vývinových
špecifikách ľudí s mentálnym postihnutím, konfrontovaných s individuálnymi potrebami
klienta. Všetky cvičenia a aj program ako celok boli z dôvodu potreby zvýšenej motivácie
k činnosti u klienta navrhované s dôrazom na zmysluplnosť a zrozumiteľnosť aktivít, pričom
sme sa orientovali na oblasť záujmov klienta. V našom prípade je to silná túžba po sociálnej
interakcii s rovesníkmi v mimoškolských aktivitách. Program sme preto koncipovali ako
prípravu na narodeninovú oslavu a v rámci nej boli aplikované jednotlivé ergoterapeutické
cvičenia zamerané na skúmanie, podporu a rozvoj konkrétnych oblastí vývinu. V úvodných
stretnutiach prípravnej fázy, ktoré boli motivačne a aktivizujúco navrhnuté, sme zrealizovali
vstupné zhodnotenie klientových schopností v skúmaných oblastiach životných kompetencií.
Pre komparáciu a zistenie prípadnej nutnosti zmeniť charakter a zameranie intervenčných
opatrení sme po zrealizovaní 10. stretnutia vykonali kontrolné priebežné hodnotenie
skúmaných oblastí vývinu. Po zrealizovaní celého terapeutického programu sme vykonali
výstupné zhodnotenie nadobudnutej úrovne rozvoja všetkých skúmaných oblastí vývinu
klienta. Všetky získané údaje sme vyhodnotili a zanalyzovali.
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Vyhodnotenie a analýza Barthelovej testu základných ADL
Tabuľka č. 1 Výsledky Barthelovej testu základných ADL

Činnosť
Jedenie/pitie
Obliekanie
Kúpanie
Osobná hygiena
Kontinencia moču
Kontinencia stolice
Použitie WC
Presun z postele na
stoličku
Chôdza po rovine
Chôdza po schodoch
SPOLU:

Vstupné
hodnotenie
10
5
10
10
5
10
5
15

Priebežné
hodnotenie
10
5
10
10
5
10
10
15

Výstupné
hodnotenie
10
5
10
10
5
10
10
15

15
10
95

15
10
100

15
10
100

Na základe analýzy vstupných informácií a získaných výsledkov výskumu sme dospeli
k záveru, že klient zlyhával v činnostiach, ktoré sú limitované obmedzeniami vyplývajúcimi z
hlavnej diagnózy a v činnostiach, ktorých vykonávanie bolo kompenzované rodičmi, prípadne
inou osobou poskytujúcou klientovi asistenciu. V činnostiach, ktoré sú limitované
obmedzeniami

vyplývajúcimi

z hlavnej

diagnózy,

sme

nezaznamenali

zlepšenie.

V činnostiach, ktorých vykonávanie bolo kompenzované rodičmi, prípadne inou osobou
poskytujúcou klientovi asistenciu – obliekanie (oslabenia v jemnej a hrubej motorike),
kontinencia moču (nezrelosť CNS), došlo k pozitívnej zmene hneď po inštruovaní a vystavení
klienta skúsenosti s vykonávaním týchto činností.

Vyhodnotenie a analýza Nottinghamského vývinového dotazníka
Tabuľka č. 2 Výsledky Nottinghamského vývinového dotazníka

Oblasť
vývinu

Kategória

Motorický
vývin

Jemnomotorické
zručnosti
Hrubomotorický
vývin

Výsledná priemerná hodnota
Vstupné
Priebežné
Výstupné
hodnotenie
hodnotenie
hodnotenie
3,14

3,57

3,89

3,68

3,86

3,89

Používanie WC

4,00

4,62

4,77

Stravovanie

3,86

4,00

4,05

Sebaobsluha
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Umývanie

4,08

4,11

4,19

Obliekanie

4,18

4,25

4,39

Iné

2,63

2,75

3,00

2,43

3,38

3,62

5,00

5,00

5,00

4,06

4,11

4,22

Samostatnosť
v domácnosti
Samostatnosť
a poznanie prostredia
Samostatnosť
v škole
Samostatnosť
a poznanie
prostredia
mimo školy

Výskum ukázal, že pri vstupnom hodnotení klient vykazoval výrazne najnižšie
hodnoty v životných kompetenciách v oblasti samostatnosti v domácnosti. Po aplikácii
terapeutického programu sme pri výstupnom hodnotení najnižšie hodnoty u klienta
zaznamenali v oblasti sebaobslužných schopností v kategórii iné.
Najvyššie hodnoty vykazoval klient v oblasti samostatnosti a poznania prostredia
v škole a to pri vstupnom, priebežnom aj výstupnom hodnotení úrovne životných kompetencií
v jednotlivých oblastiach.

Diskusia k zisteným skutočnostiam
Výsledky

výskumu

sa

pokúsime

zhrnúť

prostredníctvom

zodpovedania

skoncipovaných výskumných otázok. Uvádzané výsledky a ich interpretáciu nie je možné
zovšeobecňovať, nakoľko sa vzťahujú výlučne ku konkrétnemu klientovi, ktorý bol
frekventantom predkladaného výskumu.
1. Aké životné kompetencie v oblasti aktivít denného života sú u dieťaťa s Downovým
syndrómom najmenej rozvinuté?
Výsledky výskumu a ich analýza poukazuje na to, že najmenej rozvinutými životnými
kompetenciami v oblasti aktivít denného života u dieťaťa s Downovým syndrómom sú
prekvapivo aktivity súvisiace so samostatnosťou v domácnosti. Napriek tomu, že by sa dalo
predpokladať, že v prostredí, ktoré je klientovi najbližšie a najlepšie sa v ňom orientuje, bude
klient vykazovať najvyššiu úroveň samostatnosti, výsledky výskumu poukazujú na to, že opak
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je pravdou. Na základe analýzy jednotlivých činností, v skúmanej oblasti môžeme
predpokladať, že daný jav je spôsobený výchovným štýlom a prístupom rodičov a členov
rodiny. S týmto záverom korešponduje aj fakt, že v ostatných oblastiach samostatnosti, kde
nie je dominantný vplyv rodičov a ich výchovný štýl (samostatnosť v škole, samostatnosť
mimo školy), klient vykazoval výrazne vyššie hodnoty. Naopak, v položkách týchto oblastí
samostatnosti, ale aj v oblasti sebaobslužných činností, ktoré boli determinované vplyvom
rodičov a ich výchovným štýlom, klient zlyhával, resp. dosahoval hodnoty najnižšie alebo
podpriemerné. Tieto zistenia sú v súlade aj s teoretickými poznatkami, ktoré pojednávajú
o rizikách výchovy k samostatnosti, kedy rodičia uplatňujú hyperprotektívny výchovný štýl
alebo kompenzujú vykonávanie bežných činností a tým zabraňujú prirodzenému nadobúdaniu
životných kompetencií a to aj pri rešpektovaní obmedzení dieťaťa. Dieťaťu tak nie je
umožnené využiť svoj možný potenciál.
Napriek zlyhávaniu klienta v niektorých položkách súvisiacich s výchovným štýlom
rodičov musíme skonštatovať, že rozvoj životných kompetencií u klienta vo všeobecnosti je
na relatívne vysokej úrovni, čo poukazuje na vysoký potenciál klienta a vo všeobecnosti
správne vedenie zo strany rodičov, ostatných členov rodiny a ľudí poskytujúcich klientovi
asistenciu.
2. Aké zmeny nastali po aplikovaní navrhnutého intervenčného programu v skúmaných
životných kompetenciách klienta?
Z dôvodu rozdielnej citlivosti použitých výskumných metód – Barthelovej testu
základných ADL a Nottinghamského vývinového dotazníka (modifikovaná verzia) – sme pri
vyhodnocovaní výsledkov výskumu museli pristupovať individuálne pri každom z nich. Na
základe výslednej analýzy výsledkov výskumu, získaných z Barthelovej testu základných
ADL, by sme mohli konštatovať, že k pozitívnej zmene v jednotlivých oblastiach rozvoja
životných kompetencií došlo iba v jednej skúmanej položke/životnej kompetencii – použitie
WC. V ostatných položkách sme nezaznamenali žiadnu zmenu. Domnievame sa však
a výsledky výskumu, získané z Nottinghamského vývinového dotazníka (modifikovaná
verzia), to potvrdzujú, že k uvedenému javu došlo z dôvodu nedostatočnej citlivosti
výskumného nástroja.
Po výslednej analýze výsledkov výskumu, získaných z Nottinghamského vývinového
dotazníka (modifikovaná verzia) môžeme skonštatovať, že po aplikovaní intervenčného
programu nastali vo všetkých skúmaných životných kompetenciách pozitívne zmeny
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v rozmedzí 0,11 – 1,19 hodnoty z 5-stupňového hodnotenia. Vo výsledkoch hodnotenia
výnimku tvorila iba oblasť samostatnosti a poznania prostredia v škole, kde sme zaznamenali
najvyššie hodnoty vo všetkých položkách už pri vstupnom hodnotení. Pri výstupnom
hodnotení teda nedošlo k žiadnej zmene. Podotýkame však, že k zmene v tejto oblasti nedošlo
iba v dôsledku nedostatočnej citlivosti výskumného nástroja, v skutočnosti sme aj tu mohli
pozorovať pozitívnu zmenu.
3. Aké techniky a cvičenia z oblasti ergoterapie sú vhodné na zvýšenie úrovne
skúmaných životných kompetencií klienta?
Počas intervenčného pôsobenia na klienta a po analýze výsledkov výskumu sme zistili,
že k najväčším pozitívnym zmenám dochádzalo u klienta pri zapojení jednotlivých
ergoterapeutických techník do bežného reálneho života v situáciách, ktoré klient vnímal a
vyhodnocoval ako zmysluplné, zrozumiteľné a zvládnuteľné. Zmysluplnosť, zrozumiteľnosť
a zvládnuteľnosť boli popísané izraelským sociológom, Aaronom Antonovským, ako salutory
zdravia posilňujúce a harmonizujúce zdravie človeka (Křivohlavý, 2001). Využívali sme
predovšetkým manipulačné, konštrukčné a kreatívne techniky na rozvoj jemnej motoriky,
zasahujúcej do takmer všetkých oblastí životných kompetencií a vykonávanie nácvikových
aktivít podporujúcich rozvoj hrubej motoriky, spojených s vykonávaním sebaobslužných
činností.

Na nácvik činností spojených so samostatnosťou v rôznych prostrediach sme

využívali nácvikové aktivity v konkrétnych zvolených činnostiach, ktoré následne
podporovali pocit vlastnej kompetencie a motiváciu konať aj

v iných oblastiach

samostatnosti.
Vo všeobecnosti môžeme odporučiť pre odborníkov zaoberajúcich sa výchovou
a vzdelávaním detí s Downovým syndrómom nasledovné kroky, potrebných pri zostavovaní
ergoterapeutického programu určeného na nácvik, podporu a fixáciu praktických kompetencií
dieťaťa s Downovým syndrómom:
1. identifikovať problémové oblasti praktických kompetencií dieťaťa
2. špecifikovať, ktoré z kompetencií sú u dieťaťa dobre rozvinuté a zistiť oblasť
záujmov dieťaťa z dôvodu zvýšenej potreby motivácie k činnosti
3. navrhnúť individuálny/skupinový ergoterapeutický program zameraný na podporu
identifikovaných problémových oblastí prostredníctvom kompetencií, ktoré sú
u dieťaťa dobre rozvinuté
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4. navrhnúť a aplikovať intervenčný program a jeho súčasti pre praktické použitie v
bežnom živote na podporu zvyšovania kvality života dieťaťa
Za dôležité považujeme apelovať na rodičov a odborníkov pracujúcich s deťmi s Downovým
syndrómom, aby pri svojej práci a výchove sami vlastným hyperprotektívnym či
kompenzačným prístupom nevytvárali bariéry v participácii týchto detí na bežných aktivitách
denného života v celej ich šírke a rôznych prostrediach a umožnili im rozvíjať ich potenciál,
čím im môžu zabezpečiť možnosť prežiť svoj život v čo najvyššej možnej kvalite a
samostatnosti.
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ERGOTERAPEUTICKÁ INTERVENCIA U DIEŤAŤA
S ANGELMANOÝM SYNDRÓMOM
Bc. Kristína CSELKOVÁ

Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bolo popísať možnosti a limity ergoterapeutickej
intervencie s dieťaťom s Angelmanovým syndrómom. Diplomová práca pozostáva z
teoretickej a empirickej časti. Teoretická časť práce predstavuje vstup do problematiky
Angelmanovho syndrómu a špecifiká problémov v oblasti motoriky, zmyslového vnímania a
sebaobsluhy. Ďalej popisuje možnosti uplatnenia ranej ergoterapie u daného znevýhodnenia.
Obsahom empirickej časti je popis realizácie výskumu s využitím záznamových hárkov,
metódy štruktúrovaného pozorovania a kváziexperimentu. Získané údaje sú hodnotené
kvalitatívno-kvantitatívne a porovnávané z aspektu formulovaných výskumných otázok.
Otázky sa týkajú možností a limitov podpory dieťaťa s Angelmanovým syndrómom
prostredníctvom ergoterapeutickej intervencie, progresu a regresu.
Kľúčové slová: Angelmanov syndróm, motorika, zmyslové vnímanie, sebaobsluha,
ergoterapia

Vstup do problematiky – vymedzenie pojmu, symptomatológia, etiológia
Angelmanov syndróm predstavuje veľmi vzácne ochorenie a určitá, i keď
neadekvátna, pozornosť mu je venovaná len v posledných troch desaťročiach. Diagnostika
tohto ochorenia je náročná preto sa nezriedka zamieňa s autizmom, detskou mozgovou
obrnou, ťažkými formami epilepsie alebo psychomotorickou retardáciou. Angelmanov
syndróm po prvýkrát popísal Dr. Harry Angelman v roku 1965. Počas svojej pediatrickej
praxe pozoroval tri deti, ktoré mali podobné symptómy - ťarbavú, nemotornú chôdzu,
absenciu reči, excesívne záchvaty smiechu a časté epileptické záchvaty. Ako sám autor vo
svojej osobnej korešpondencii neskôr priznal, výsledky svojich pozorovaní publikoval vo
vedeckých časopisoch, ale kvôli nízkej úrovni genetického výskumu v 60. rokoch nebol
schopný určiť príčinu tohto postihnutia. Počas svojej dovolenky v Taliansku navštívil
múzeum vo Verone, kde si všimol starú olejomaľbu usmiateho chlapca s bábikou. Pripomínal
mu jeho troch pacientov. Z tohto dôvodu ich začal nazývať "happy puppet" ("šťastné bábiky")
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(History of the Diagnosis, 2003). Záujem o jeho článok postupne upadol do zabudnutia.
Problematike sa začala opätovne venovať pozornosť až v 80. rokoch v USA. Odvtedy je už
v odbornej literatúre označovaný menom svojho objaviteľa ako Angelmanov syndróm.
Ďurovčíková a kol. (2006) v súlade s vývinovými charakteristikami Angelmanovho
syndrómu, vypracovanými oddelením pediatrickej genetiky a metabolizmu Floridskej
univerzity (Diagnostic criteria, 2006), uvádzajú, že ochorenie nemožno obyčajne rozpoznať
pri narodení dieťaťa alebo v ranom detstve, pokým sa neobjavia nešpecifické vývinové
problémy. Deti s týmto ochorením majú normálnu prenatálnu a perinatálnu anamnézu a
normálny obvod hlavičky pri narodení. Zaostávanie v psycho-motorickom vývine sa objavuje
spravidla medzi 6. až 12. mesiacom. Oneskorený vývin reči možno detekovať približne v 2.
roku života, pretože dieťa používa len jednoduché slová, obvykle bez súvislosti, len ako zvuk.
K základným symptómom ochorenia patria: hyperaktivita, excesívny smiech a prejavy
šťastia, mentálne postihnutie, problémy v oblasti reči a komunikácie, poruchy spánku,
epileptické záchvaty, chôdza a motorické poruchy, hypopigmentácia, strabizmus (škúlenie) a
očný albinizmus.
Angelmanov syndróm predstavuje neurogenetické ochorenie. Podľa Medřickej (In
Mikuláčková a kol., 2010) je príčin vzniku tohto ochorenia niekoľko. Na jednej strane sú to
poškodenia centrálnej nervovej sústavy, vznikajúce v raných štádiách vývinu plodu, na strane
druhej genetické poruchy. V praxi sa možno stretnúť aj s prípadmi, kedy sa príčina vzniku
syndrómu nedá jednoznačne určiť, a dieťa je zaradené pod túto diagnózu kvôli prejavom,
ktoré sú pre ochorenie typické. Angelmanov syndróm sa najčastejšie diagnostikuje medzi 3. 7. rokom života dieťaťa, kedy sa zreteľne prejavujú typické klinické príznaky ochorenia.
Definitívne určenie diagnózy sa opiera o klinické neurologické a genetické vyšetrenia.

Špecifické problémy objavujúce sa dieťaťa s Angelmanovým syndrómom
K bližšej špecifikácií problémov objavujúcich sa u jednotlivca s Angelmanovým
syndrómom, sme si v diplomovej práci zvolili tri oblasti – oblasť motoriky, oblasť
zmyslového vnímania a oblasť samostatnosti.
Problémy objavujúce sa v oblasti motoriky
Takmer všetci jednotlivci s Angelmanovým syndrómom preukazujú určitú mieru pohybových
porúch a porúch rovnováhy. V priebehu lokomócie možno pozorovaťkoaktiváciu agonist105
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antagonistických svalových skupín, kŕčovitosť distálnych dolných končatín a mierny tras
(Williams, Beaudet, Clayton-Smith, 2006; Thibert et al., 2013; Beckung, Steffenbur,
Kyllerman, 2004). Porucha rovnováhy a nekoordinácia v pohyboch je podľa Artmulu (2010)
najvýstižnejšou definíciou tzv. ataxie. Gillen (1999) ataxiou súhrnne označuje rôzne poruchy
motorickej kontroly, ktoré sú dôsledkom poškodenia mozočka, resp. poškodenia dráh
zodpovedných za mozočkové vstupy a výstupy. Keďže je úlohou mozočka regulovať pohyb
a držanie tela, ochorenia mozočku môžu narušiť koordináciu vizuomotorických pohybov,
rovnováhu a znížiť svalový tonus, ktorý je základom hybnosti. Výsledkom je nedostatočná
posturálna kontrola a nekoordinovanosť spoločných pohybov.
Problémy objavujúce sa v oblasti zmyslového vnímania
Vyššie popísané problémy v oblasti motoriky u dieťaťa s Angelmanovým syndrómom
sú autormi, ako napr. Dunn (2001) alebo Kranowitzová (2005), dávané do súvislosti práve
s problémami v senzorickom vnímaní. Nielen ich publikácie, ale aj samotné kritéria
Angelmanovho syndrómu naznačujú, že niektoré zo znakov by mohli reflektovať deficity
v senzorickom spracovaní, čím rozumieme „neschopnosť použiť zmyslami prijaté informácie
za účelom hladkého fungovania v bežnom živote“ (Kranowitz, 2005, s. 9). Medzi takéto znaky
môžeme zaradiť už spomínaný pohyb alebo udržanie rovnováhy, zvyčajne vo forme ataxie,
mávanie rukami alebo hypermotorické správanie. Williams (2005) v tomto zmysle píše
o abnormalitách zahrňujúcich excesívne žuvanie, zvýšenú senzitivitu na teplo a fascináciu
vodou. Výsledky štúdie realizované Waltzom a Baranekom (2006) poukazujú u jednotlivcov
s Angelmanovým syndrómom na vysoké percento abnormalít v senzorickom spracovaní.
Tieto problémy sa primárne preukázali v oblasti hyposenzitivity na taktilné a vestibulárne
vstupy.
Problémy objavujúce sa v oblasti samostatnosti
Pri

sebaobslužných

činnostiach

u jednotlivcov

s Angelmanovým

syndrómom

pozorujeme značnú variabilita. Kým niektorí majú minimálne schopnosti pri ich vykonávaní
a potrebujú maximálnu starostlivosť, iní sú relatívne nezávislí a potrebujú len malú asistenciu.
Obliekanie je zvyčajne obmedzené na časti odevu bez gombíkov alebo zipsov, pričom
vyzliekanie je pre nich menej náročné. Dieťa s Angelmanovým syndrómom je schopné najesť
sa samostatne pomocou základného riadu. U dospelých jednotlivcov s Angelmanovým
syndrómom sa uvádza, že jedlo konzumujú pomocou nožíka, lyžice alebo vidličky. Hoci
väčšina jednotlivcov s Angelmanovým syndrómom má veľmi pozitívny vzťah k vode,
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samotné kúpanie si vyžaduje dozor a pomoc. Používanie toalety je možné natrénovať. Asi
tretina jednotlivcov s Angelmanovým syndrómom počas dňa využíva toaletu a dokáže sa
udržať v „suchu“, v noci je to však náročnejšie.

Možnosti uplatnenia ergoterapie u dieťaťa s Angelmanovým syndrómom
Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole, deti s Angelmanovým syndrómom často
trpia problémami pohybového aparátu v podobe ataxie. V dôsledku nízkeho svalového
tonusu, ktorý ataxiu sprevádza, môže byť oslabená schopnosť dieťaťa sedieť vzpriamene
a následne ovplyvniť aj aktivity vyžadujúce jemnú motoriku (manuálne zručnosti, grafický a
písomný prejav). Z tohto dôvodu je kvôli podpore celkového pohybového aparátu, úprave
svalového tonusu a držania tela či kvôli rozvoju a udržaniu schopnosti chôdze potrebné
v rámci ranej intervencie stimulovať najprv oblasť hrubej motoriky. Keďže sa v ergoterapii
využívajú zamestnania na podporu hrubej motoriky v menšom rozsahu, resp. jednotlivé
techniky sa prelínajú s prácou rehabilitačných pracovníkov a fyzioterapeutov, dôležitá je ich
vzájomná spolupráca. V rámci ergoteraputickej intervencie podľa Case-Smithovej (2000)
ergoterapeuti využívajú aktivity vychádzajúce z neurovývinových prístupov a prístupov
senzorickej integrácie. Jelínková a kol. (2009) sem zaraďujú Bobathov koncept, prvky
Vojtovej metódy, metódu Felície Affolterovej a Ayres senzorickú integráciu. Najdôležitejšou
úlohou ergoterapeuta pri práci s dieťaťom s Angelmanovým syndrómom je stabilizácia trupu
a panvy tak, aby ruky zostali voľné. Tým sa umožní manipulácia s predmetmi, prieskum
okolia, zlepšenie možnosti učenia a interakcie s prostredím. Dieťa možno povzbudzovať
k tomu, aby sa naťahovalo, uchopovalo hračky a púšťalo ich, búchalo kockami o seba a pod.
Rovnako dôležité je zaistenie dolných končatín a chodidiel, ktoré majú pri udržiavaní stability
panvy, trupu a hlavy rozhodujúci význam. K podpore správneho sedenia môže ergoterapeut
využiť radu rôznych kompenzačných pomôcok, ako sú napr. tuhé, pružné vankúšiky,
podsedáky, podnožky, nastaviteľné opierky, pásy a pod.
V oblasti zmyslového vnímania je vhodné u dieťaťa s Angelmanovým syndrómom
využiť prístupy orientované na podporu spolupráce jednotlivých zmyslov. V rámci prístupov
senzorickej integrácie sa dôraz kladie na zmyslovo motorické prevedenie, ktoré má viesť
k funkčnému výkonu. Prípravné aktivity sú zamerané na zlepšenie zamerania pozornosti,
posturálneho signálu a pripravenosť na akciu. V tejto prípravnej fáze sa využívajú prístupy SI
ako

napr.

vestubulárne

a proprioceptívne
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a organizovaného správania ako základného elementu dieťaťa. Špecifické proprioceptívne
vstupy môžu zvýšiť svalový tonus a podporiť stabilitu vzťahujúcu sa k schopnosti využiť ruku
v priestore. Aktivity zamerané na taktilný systém slúžia k zvýšeniu tolerancie a vnímania
rôznych materiálov (Case-Smith, 2000). Autorkou jedného z takýchto prístupov je Jean
Ayresová, americká ergoterapeutka a psychologička, ktorá vypracovala teóriu senzorickej
integrácie s cieľom interpretovať potenciálne vzťahy medzi senzorickými vstupmi, ich
spracovaním a následnou odpoveďou, správaním.
Podpora vývinu dieťaťa v ranej výchove v oblasti adaptability podľa Kováčovej
(2014) obsahuje úlohy týkajúce sa bežných denných činnností, tzv. sebaobslužných činností.
Autorka (ibid.) zároveň považuje tieto činnosti, za primárnu záležitosť, ktorou sa ergoterapeut
v ergodiagnostike zaoberá. Vykonávanie sebaobslužných činností u dieťaťa s Angelmanovým
syndrómom je značne ovplyvnené hrubou motorikou, jemnou motorikou a tiež zmyslovým
vnímaním. O možnostiach intervencie týchto oblastí sme sa zmienili v predchádzajúcom
texte. V rámci podpory samostatnosti, niekoľko autorov ako napr. Jelínková (2009), Kirbyová
(2000), Votava (2009) popisujú praktické rady, ktoré uľahčia vykonávať činnosti spojené so
sebaobsluhou. Podľa Jelínkovej (2009) ich možno roztriediť do troch kategórií: kompenzácia,
obnova a edukácia /nácvik.
Popri starostlivosti o dieťa s Angelmanovým syndrómom, ktorá je v podmienkach
našich zdravotníckych a školských zariadení prevažne v kompetencií neurológov, ortopédov,
fyzioterapeutov,

logopédov,

či

špeciálnych

pedagógov.

Ergoterapia

ako

koncept

liečebnopedagogickej pomoci ponúka prístup, v ktorom nie tréning, ale príležitosť
k objavovaniu vlastných možností posúva dieťa vpred. Terapeut stavia na predchádzajúcich
skúsenostiach a aktuálnych možnostiach a na základe pochopenia vzťahov medzi nimi hľadá
možnosti, ktoré uľahčia prekonávanie možných bariér.

Metodológia výskumu
Hlavným cieľom výskumu bolo popísať možnosti a limity ergoterapeutickej
intervencie u dieťaťa s Angelmanovým syndrómom. Z uvedeného cieľa nám vyplynuli
nasledovné úlohy: štúdium anamnézy dieťaťa s Angelmanovým sydrómom, pomenovať
aktuálne problémy, získať vstupné informácie k jednotlivým oblastiam vývinu, navrhnúť a
realizovať ergoterapeutické cvičenia, získať výstupné informácie na základe štruktúrovaného
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pozorovania a komparovať ich s údajmi pred realizáciou ergoterapeutických cvičení,
analyzovať a interpretovať údaje.
Pre potreby našej diplomovej boli zvolené nasledovné výskumné metódy:
štruktúrované pozorovanie, záznamové hárky, posudzovacie škály, kváziexperiment.
Vychádzajúc zo spôsobu získavania a vyhodnocovania údajov išlo v našom prípade
o zmiešaný kvalitatívno-kvantitatívny výskum.
Na zaznamenávanie dát sme zostavili neštandardizovaný pozorovací hárok
vychádzajúci z podrobného štúdia celkovej problematiky, konkrétnej anamnézy a
procesuálneho

pozorovania

dieťaťa.

Na

základe

vstupných

a výstupných

údajov

z pozorovacieho hárku sme zisťovali úroveň zručností v jednotlivých vývinových oblastiach.
Pozorovací hárok obsahuje 5 oblastí – hrubá motorika, jemná motorika, oromotorika,
pohybová imitácia, vestibulárne vnímanie. V rámci týchto oblastí je rozčlenených 33
pozorovaných položiek, ktoré zastupujú pozorovaný jav, teda vývinovú spôsobilosť dieťaťa.
K jednotlivým položkám sme zostavili sprievodné motivačné inštrukcie. Na kvantitatívne
hodnotenie pozorovaných javov v položkách sme využili paťbodovú stupnicu: 5 – dieťa
zvláda činnosť bez pomoci, je samostatné, 4 – dieťa zvláda činnosť s verbálnou nápovedou 3 dieťa zvláda činnosť s parciálnou pomocou dospelého, zvláda činnosť čiastočne, 2 – zvláda
činnosť s úplnou pomocou dospelého, 1 – dieťa činnosť nezvláda.
Výskum bol realizovaný v domácom prostredí dieťaťa. Miestnosť vyhradená na naše
stretnutia bola priestranná a ponúkala dostatočné množstvo materiálov, pomôcok. Vzhľadom
na známe prostredie bolo dieťa dobre zorientované, poznalo možnosti priestoru a okolité
zvuky. Výskumný súbor tvoril jeden 5 – ročný chlapec s diagnózou Angelmanovho
syndrómu. Na základe informácií získaných z rozhovoru s rodičmi, osobnej dokumentácie a
pozorovaní sme zostavili prípadovú štúdiu, ktorá bližšie popisuje charakteristiky dieťaťa.

Zhodnotenie výsledkov a závery
V oblasti hrubej motoriky sme v porovnaní pred realizáciou výskumu zaznamenali
progress v stabilite tela, vďaka čomu dieťa používa kompenzačné mechanizmy v čoraz
menšej miere. Následne sa zlepšila aj kvalita prevedenia jednotlivých pohybov. V súvislosti
so stimuláciou hrubej motoriky je potrebné poznamenať, že v priebehu ergoterapeutickej
intervencie dieťa absolvovalo špeciálny rehabilitačný pobyt v ADELI centre, ktorý výrazne
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prispel k progresu v tejto oblasti. V oblasti hrubej motoriky u klienta s Angelmanovým
syndrómom

je

ergoterapeutická

intervencia

limitovaná

samotným

charakterom

znevýhodnenia. K dosiahnutiu progresu v tejto oblasti je potrebná neurorehabilitácia, ktorá je
u nás prevažne v kompetencií fyzioterapeutov. Zabezpečením vhodných priestorových
podmienok (telocvičňa) a spoluprácou s inými odborníkmi však ergoterapia môže slúžiť ako
účinný doplnok pomoci.
V oblasti jemnej motoriky sme sledovali hlavne spôsob uchopovania predmetov, silu
prstov a vizuomotorickú koordináciu. Posun sme zaznamenali vo všetkých pozorovaných
položkách. Dieťa z dlaňového úchopu prešlo na úchop tromi prstami. Dôsledkom progresu
bol aj zvýšený záujem dieťaťa o ponúkané jemno motorické aktivity. Z hľadiska ergoterapie
je jemná motorika oblasťou najširších možností. Limitom v tejto oblasti môže byť absencia
vhodných kompenzačných pomôcok, napríklad v podobe vankúšikov, či pod seákov, ktoré
zabezpečujú stabilný sed potrebný pre uvoľnenie rúk.
V porovnaní so vstupnou deskripciou sme v oblasti oromotoriky u dieťaťa opäť
zachytili v niektorých oblastiach posun. Najväčší posun nastal v špúlení pier. Čiastočné
zlepšenie pozorujeme aj pri pohybovaní jazykom do strán. Našim parciálnym cieľom bolo
jednotlivými oromotorickými cvičeniami pôsobiť aj na spôsob držania pier, ktoré má dieťa
počas dňa pootvorené. V tejto oblasti sme však zlepšenie nedosiahli. Oromotorika je v
priebehu ergoterapeutickej intervencie stimulovaná skôr ako súčasť cvičení zameraných na
sebaobsluhu (jedenie – hryzenie, žuvanie, prehĺtanie), či na jemnú alebo hrubú motoriku.
U klienta s Angelmanovým syndrome je potrebná cielená stimulácia tejto oblasti, preto je
potrebná spolupráca s logopédom, najlepšie s výcvikom pre orofaciálnu stimuláciu.
Počas pozorovania pohybovej imitácie sme zistili, že proces napodobňovania je
ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré je potrebné zohľadniť. Vzhľadom na vzájomnú
prepojenosť motoriky, sa nám stimuláciou jej jednotlivých oblastí

podarilo dosiahnuť

zlepšenie aj pri imitácií. Najväčší progress vidíme v kvalite (presnosti) napodobňovania
pohybov. Zábavná forma ergoterapie nám umožňuje podporiť imitáciu takmer pri každej
činnosti. Napodobňovanie je často spontánne. Dieťa imituje pohyb rúk pri jemnomotorických
aktivitách, napodobňuje spôsob chôdze, preliezanie, tanec a iné. Následkom každej názornej
ukážky je opakovanie. Kvalitu motorickej imitácie môžeme zlepšiť prostredníctvom
stimulácie jednotlivých oblastí. Pri ťažších formách pohybového znevýhodnenia je opäť
potrebná spolupráca s inými odborníkmi.
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V oblasti vestibulárneho vnímania sme zachytili zlepšenie v schopnosti dieťaťa lepšie
koordinovať pohyb so zrakovou kontrolou a udržať rovnováhu na nerovnom povrchu na dlhší
čas. Počas intervencie sa nám podarilo eliminovať obavy dieťaťa vykonávať tieto činnosti
samostatne. Kým pred realizáciou výskumu dieťa nestúpilo na neznámy povrch bez úplnej
asistencie dospelej osoby, postupne sme zaznamenali väčšiu istotu, čo malo následne vplyv na
celkovú posturálnu stabilitu dieťaťa. Samotný charakter znevýhodnenia si vyžaduje tímovú
starostlivosť a len ich vzájomnou spoluprácou je možné dosiahnuť žiaduce zmeny. Keďže
sme výskum realizovali v domácom prostredí, v našom prípade nešlo o priamu spoluprácu,
ale stimulácia na seba nadväzovala a prekrývala sa s prácou iných odborníkov. Výsledkom
bolo, že u dieťaťa sme v priebehu šiestich mesiacov zaznamenali viditeľný progres.
Vychádzajúc z výsledkov výskumu, ktoré poukazujú na progres vo vývine dieťaťa, si
dovolíme tvrdiť, že napriek možným limitom, ktoré súvisia najmä s absenciou tímovej
spolupráce, má ergoterapia u dieťaťa s Angelmanovým syndrómom svoje opodstatnenie.
Chceli by sme vyzdvihnúť pravidelnú a intenzívnu intervenciu, ktorá sa v tomto procese
ukázala ako efektívna, a navrhujeme v nej ďalej pokračovať.
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SEKCIA „B“ Práce zaoberajúce sa cieľovou skupinou dospelých
a seniorov
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KVALITA ŽIVOTA OSÔB S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
Bc. Daniela ŠEBESTOVÁ

Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá analýzou kvality života u osôb s telesným
postihnutím. Ponúka teoretický vstup do problematiky telesného postihnutia, popisuje
možnosti komplexnej podpory ľudí s telesným postihnutím a vymedzuje základné
charakteristiky z oblasti kvality života. Prináša výskumné zistenia vyplývajúce z analýzy
kvality života, ktorá bola realizovaná prostredníctvom dotazníka SQUALA u popisovanej
skupiny osôb. Záverečná časť práce ponúka návrhy a odporúčania pre prax.
Kľúčové slová: telesné postihnutie, ucelená rehabilitácia, kvalita života

S problematikou osôb s telesným postihnutím som sa prvý raz stretla počas štúdia
liečebnej pedagogiky. Osvojila som si základné poznatky a nadobudla zručnosti potrebné pre
citlivé zaobchádzanie s odlišnosťou jednotlivcov s postihnutím. Presvedčila som sa o tom, že
napriek prítomnosti telesného postihnutia, ktoré sa premieta do viacerých sfér života, sú tieto
osoby schopné rozvíjať zachované danosti a byť prínosom pre svoje okolie aj širšiu verejnosť.
Obmedzenie mobility je však často prekážkou v ich snahe začleniť sa, nájsť uplatnenie a viesť
plnohodnotný život, ktorý by napĺňal ich základné potreby. Práve tieto skutočnosti podnietili
môj záujem o skúmanie kvality života osôb s telesným postihnutím.
Cieľom mojej diplomovej práce je prostredníctvom kvantitatívneho výskumu
analyzovať kvalitu života osôb s telesným postihnutím a sformulovať opatrenia a návrhy,
ktoré by vo viacerých aspektoch napomohli k zlepšeniu ich životnej úrovne.

Teoretické východiská
Na teoretickej úrovni zhŕňam poznatky z oblasti telesného postihnutia, popisujem
základnú terminológiu a ponúkam prehľad v klasifikácií uvádzaného pojmu. Prikláňam sa
k tvrdeniam odborníkov zaoberajúcich sa touto témou. Jedným z nich je aj Milichovský
(2010), podľa ktorého telesné postihnutie spočíva v poškodení nosného a hybného
ústrojenstva a z tohto dôvodu permanentne dochádza k narušeniu hybnosti spôsobenej
telesnou poruchou. V súčasnosti je prekonaný jednosmerný pohľad na osobu s telesným
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postihnutím a presadzuje sa, aby bol takýto človek vnímaný predovšetkým ako osobnosť
s určitými predpokladmi a schopnosťami, na ktoré je možné pozitívne pôsobiť vonkajšími
podmienkami (Harčaríková, 2007). Telesné postihnutie je v dnešnej dobe chápané podľa
miery dopadu somatických odlišností na edukačné a socializačné schopnosti jednotlivca
a možnosti ich kompenzácie (Valenta a kol., 2014).
Spracovávam tiež základné údaje z oblasti kvality života a poukazujem na možnosti
komplexnej podpory života osôb s telesným postihnutím prostredníctvom systému ucelenej
rehabilitácie. Teoretickým východiskom empirickej časti je tvrdenie Renotiérovej (2003)
a Novosada (2011), podľa ktorých sa prítomnosť telesného postihnutia v živote jednotlivca
premieta do všetkých jeho oblastí a ovplyvňuje tak kvalitu života.

Empirická časť
Pre účely realizovaného výskumu som využila metódu dotazníka, konkrétne Dotazník
kvality života SQUALA (Subjective Quality of Life Analysis), ktorého autorom je M.
Zannotti. Jedná sa o štandardizovaný dotazník, ktorý je radený do batérie tzv. seba posudzovacích dotazníkov, čo znamená, že hodnotiteľom svojej kvality života je daná osoba.
Pozostáva z 23 oblastí, v rámci ktorých respondenti vyjadrujú subjektívnu dôležitosť (na škále
– nevyhnutné, veľmi dôležité, stredne dôležité, málo dôležité, bezvýznamné) a spokojnosť (na
škále – úplne spokojný, veľmi spokojný, skôr spokojný, nespokojný, veľmi sklamaný)
k predkladaným položkám (Vaďurová, Mühlpachr, 2005).
Výskumný súbor tvorili osoby s telesným postihnutím, ktoré som kontaktovala
prostredníctvom združení a organizácií pre osoby s telesným postihnutím. Respondenti boli
vyzvaní vedúcimi príp. zástupcami organizácií a združení k vyplneniu dotazníka SQUALA.
Zber dát prebiehal elektronickou formou a získali sme vzorku, ktorú tvorilo 50 osôb
s telesným postihnutím.

Zistenia a závery
Na základe odpovedí bola zaznamenaná nasledovná mieru dôležitosti a spokojnosti
respondentov s uvádzanými oblasťami.
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V kontexte hodnotenia dôležitosti osoby s telesným postihnutím pripísali význam
väčšine uvádzaných položiek. Ako najdôležitejšie sme zaznamenali položky – cítiť sa
psychicky dobre a milovať a byť milovaný. Odpovede respondentov poukázali na vysoký
význam rodinných vzťahov a spravodlivosti. Bezvýznamnosť sa preukázala v položke –
zaujímať sa politiku. Nedostatočná dôležitosť bola zaznamenaná aj v súvislosti s krásou.
Spokojnosť bola v najvyššej miere dosiahnutá v súvislosti s položkou – jedlo.
Nasledovali oblasti – pocit bezpečia a viera. Z odpovedí sme zaznamenali spokojnosť aj
s medziľudskými vzťahmi a prostredím bývania. Nespokojnosť sa prejavila vo viacerých
uvádzaných položkách, pričom najviac nespokojní sú respondenti s účasťou v politike
a spravodlivosťou.
Celkovú kvalitu života osôb s telesným postihnutím som vyjadrila priemerom
odpovedí, ktoré zaznamenávali spokojnosť. Súhrnný priemer odpovedí sa na škále (1-úplne
spokojný, 5-veľmi sklamaný) pohyboval okolo bodu 2,76. Z uvedeného vyplýva, že odpovede
sa pohybujú v stredných hodnotách, teda na rozmedzí medzi spokojnosťou a nespokojnosťou.
Predpokladám, že položky, v ktorých bola zaznamenaná výrazná nespokojnosť mohli
ovplyvniť

celkové

hodnotenie

spokojnosti

a spôsobiť

mierny

príklon

smerom

k nespokojnosti.
V rámci výskumu som sa okrem celkového hodnotenia kvality života osôb s telesným
postihnutím zamerala aj na vnímanie dôležitosti a spokojnosti v prípade mužov a žien.
Sledovala som teda mieru dôležitosti a spokojnosti, ktorá bola pripísaná jednotlivým
položkám v závislosti od pohlavia.
Dôležitosť pripisovaná jednotlivým položkám bola vo viacerých prípadoch podobná
(byť zdravý, cítiť sa psychicky dobre, bývať v príjemnom prostredí, odpočívať...), totožná
dôležitosť bola zaznamenaná v položke – byť fyzicky sebestačný. Zaznamenaných bolo aj
niekoľko odlišností. Najvýraznejší rozdiel bol zistený v súvislosti s vierou, ktorá je z pohľadu
žien vnímaná ako dôležitejšia, než je to u mužov. Muži zase pripísali väčší význam
sexuálnemu životu a záujmu o politiku v porovnaní s vyjadreniami žien.
Hodnotenie spokojnosti preukázalo jednu oblasť s rovnakým hodnotením spokojnosti
u oboch pohlaví, išlo o medziľudské vzťahy. Čo sa týka zistených rozdielov, môžeme
konštatovať, že ženy boli v porovnaní s mužmi očividne menej spokojné s oblasťou lásky
a psychickej pohody, pričom im pripísali rovnakú dôležitosť ako muži. Nespokojnosť u žien
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bola zaznamenaná aj v položke sexuálny život, ktorému ale nepripisujú dôležitosť. V prípade
respondentov mužského pohlavia sme zistili značnú nespokojnosť len s dvoma oblasťami –
viera, a pocit bezpečia.
Vnímanie kvality života z pohľadu mužov a žien s telesným postihnutím sa preukázalo ako
rozdielne, nakoľko ženy s telesným postihnutím boli s kvalitou života nespokojnejšie.
Potvrdil sa teda predpoklad, že v závislosti od pohlavia existujú rozdiely v hodnotení kvality
života u mužov a žien s telesným postihnutím.

Súčasťou výskumu bolo potvrdenie / vyvrátenie stanovených hypotéz.
Hypotéza č. 1 – Predpokladáme, že ženy považujú vieru za dôležitejšiu ako muži.
Táto hypotéza sa potvrdila. Vychádzajúc zo zistených údajov konštatujem, že oblasť viery,
resp. náboženstva je pre ženy s telesným postihnutím výrazne dôležitejšia ako pre mužov.
Hypotéza č. 2 – Pre mužov je dôležitejšie mať sexuálny život ako pre ženy.
Hypotéza č. 2 bola prostredníctvom realizovaného výskumu potvrdená. Z výsledných zistení
je evidentné, že vyššiu mieru dôležitosti pripisuje tejto položke mužská časť výskumného
súboru.
Hypotéza č. 3 – Predpokladáme, že ženy sú spokojnejšie s prácou než muži.
Výskumný predpoklad sa v prípade hypotézy č. 3 nepotvrdil, t. j. uvádzaná hypotéza bola
vyvrátená. V súvislosti s prácou bola zaznamenaná výraznejšia nespokojnosť žien s telesným
postihnutím. Výsledky preukázali, že respondenti mužského pohlavia sú s prácou spokojnejší.
Hypotéza č. 4 – Muži považujú rodinné vzťahy za menej dôležité ako ženy.
Výsledky realizovaného výskumu potvrdzujú túto hypotézu. V súvislosti s rodinnými
vzťahmi som zaznamenala väčšiu dôležitosť pripísanú tejto položke u ženského pohlavia.
Hypotéza č. 5 – Ženy sú spokojnejšie so svojou fyzickou sebestačnosťou než muži.
Z údajov uvedených vyššie je zrejmé, že s fyzickou sebestačnosťou sú spokojnejší muži
s telesným postihnutím. Hypotéza č. 5 sa nepotvrdila, bola vyvrátená, nakoľko výsledkami
bola preukázaná nespokojnosť žien s touto oblasťou.
Návrhy a opatrenia:
Návrhy a opatrenia zhŕňam do nasledovných bodov:
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vytvoriť osobám s telesným postihnutím také životné podmienky, ktoré by
podporovali ich sebestačnosť a napomáhali im k celkovej autonómií,



zabezpečiť rovnaké možnosti prístupu k službám a záujmovým aktivitám určeným pre
verejnosť (doprava, bezbariérovosť obytných budov, škôl, úradov, pracovísk,
zdravotníckych zariadení, športovísk a pod.),



upraviť prostredie a zabezpečiť potrebné kompenzačné pomôcky,



vytvárať podporné skupiny zamerané na získavanie nových sociálnych kontaktov,



ponúknuť dostatok nových pracovných miest a podporovať samostatnú zárobkovú
činnosť, čím by sa napomohlo osobám s telesným postihnutím k sebarealizácií,



prispôsobiť pracovnú náplň schopnostiam jednotlivca, ponúknuť možnosť pracovať na
polovičný úväzok, zabezpečiť bezbariérový prístup, poskytnúť adekvátne finančné
ohodnotenie.
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CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY VÝTVARNEJ TVORBY
KLIENTOV S DUŠEVNÝMI PORUCHAMI
Bc. Viktória MOTYKOVÁ

Abstrakt: Práca je zameraná na oblasť duševných porúch. Prvá kapitola sa zameriava na
popísanie historického a súčasného hľadiska duševných porúch, charakterizuje jednotlivé
zariadenia pre klientov s duševným ochorením. Druhá kapitola sa špecifikuje na konkrétne
ochorenie, schizofréniu, jej definíciu, príčiny vzniku, symptómy, priebeh ochorenia a jeho
základnú typológiu. Tretia kapitola vysvetľuje a približuje arteterapiu, jej formy a ciele,
zaoberá sa arteterapeutickým materiálom, farbami v arteterapii a tiež možnosťami využitia
arteterapie u jedincov s duševným ochorením. Opisuje pojem arteterapeutický vzťah a
zaoberá sa aj symbolizáciou vo výtvarnom prejave. Empirická časť sa zameriava na stanovené
ciele a hypotézy overované vo výskume, opisuje stanovenú výskumnú vzorku a celkový
priebeh výskumu.
Kľúčové slová: duševné ochorenie, história duševných porúch, liečebné zariadenia,
schizofrénia, arteterapia, arteterapia u schizofrenických klientov, arteterapeutický vzťah,
expresívne terapie, empirická časť

Schizofrénia v kontexte arteterapie
Človek sa vo svojom živote stretáva s mnohými prekážkami. Je nútený zdolávať
rodinné problémy, spoločenský nátlak, pracovné konflikty a iné formy záťaže. Pre niektorých
ľudí to nepredstavuje väčší problém. Je to ale u všetkých ľudí naozaj tak? S určitosťou
môžeme povedať, že nie. Niekedy si ani neuvedomujeme, ako môžu ťažké životné situácie
vplývať na psychiku menej odolných ľudí. Niektorí z nich sú z rôznych dôvodov menej
odolní voči stresu a záťaži ako ostatní. Nedostatočná reziliencia ľudských mechanizmov pri
napĺňaní svojich životných cieľov, vedie často k vzniku psychických problémov u ľudí. Títo
jedinci potrebujú pomoc terapeuta pri mobilizovaní svojich síl, pri zvládaní životných
ťažkostí, pri opätovnom nadobúdaní sebavedomia a pri začleňovaní sa do spoločnosti aj s
prítomnosťou psychického ochorenia.
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Každý človek je niečím výnimočný. Každý človek má svoje osobné čaro, energiu,
ktorá z neho vychádza. Táto skutočnosť sa týka každého jedinca žijúceho na tomto svete, či
už zdravého alebo chorého. Ku každej osobe preto treba pristupovať ako k individuálnej
a jedinečnej osobnosti, ktorá má svoje typické charakterové vlastnosti, spôsoby a
mechanizmy, ktoré jej napomáhajú vyrovnávať sa s prekážkami života. Ľudia s duševnými
poruchami sa musia, oproti evidentne zdravým ľuďom, v živote vysporiadavať s obrovskou
záťažou zo strany rodiny, spoločnosti, ale aj s ťažkosťami svojej vlastnej psychiky. Z toho
dôvodu

často

vyhľadávajú

odbornú

pomoc

liečebného

pedagóga

a iných

odborníkov. V procese liečby vidia nádej na uzdravenie do budúcna.
Vďaka praxi v dennom psychiatrickom stacionári som mala možnosť spoznať klientov
so schizofrenickým ochorením. Bol to nenahraditeľný zážitok, ktorý vo svojom živote
pokladám za jednu z najdôležitejších skúseností už len z toho dôvodu, že mojím snom je
venovať sa a pomáhať takýmto ľuďom pri ich životnej ceste ako liečebný pedagóg. Každý
z klientov je sám o sebe jedinečný, nenahraditeľný a vyžaduje si individuálny prístup
pedagóga. Dôležitým faktorom je spoznať klienta, jeho minulosť aj súčasnosť, jeho
zručnosti, schopnosti a možnosti, rozvíjať ich a snažiť sa vžiť do klientovej situácie. Presne to
je úlohou liečebného pedagóga. Svojim empatickým, podporným a prijímajúcim prístupom
hľadieť na potreby jednotlivých klientov, hľadať správne prístupy pri práci s nimi a vedieť sa
orientovať v danej problematike.
Počas praxe v psychiatrickom stacionári bolo naším cieľom skúmať pacientov
so schizofréniou a pôsobením arteterapie sa snažiť znižovať a eliminovať ich ťažkosti. Za cieľ
sme si tiež stanovili zber výtvarných materiálov a ich interpretáciu jednotlivými klientmi
so schizofrenickým ochorením. Snažili sme sa zberom výskumného materiálu popísať a
poukázať na črty výtvarnej tvorby pri schizofrenickom ochorení u dospelých klientov. Ciele
arteterapeutických stretnutí vychádzajú z konkrétnych potrieb a možností klientov a
z liečebnopedagogických cieľov.
Výsledky zistené v priebehu praxe v dennom psychiatrickom stacionári poukazujú na
fakt, že u klientov s diagnostikovanou schizofrenickou poruchou, môžeme vidieť určité znaky
alebo deficity vyplývajúce z vplyvu ochorenia na ich osobnosť. Zistili sme, že dôležitú úlohu
pri určovaní kvality života jedincov so schizofréniou, zohráva rodinné prostredie. Klientky,
ktoré sme mali možnosť spoznať opisovali svoje rodinné prostredie za konfliktné a ťažko
zvládateľné. To ich donútilo k viacerým zmenám v ich doterajšom bytí. Klientky vo svojich
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výtvarných dielach často znázorňovali potrebu pocitu pokoja a harmónie, ktorá im v ich
súčasnom živote chýbala. Zistili sme tiež, že prostredníctvom arteterapie u schizofrenických
pacientov možno dosiahnuť určitý stupeň sublimácie ich ťažkostí. Arteterapiu vnímam ako
vhodnú formu práce s danými klientmi. Zistené výsledky môžu byť užitočné pri ďalšom
skúmaní v tejto oblasti. Môžu napomôcť liečebným pedagógom pri zvyšovaní ich obzorov
a v inšpirácii sa rôznymi metódami a postupmi práce so schizofrenickými klientmi.
Schizofrenické ochorenie, tak ako aj každá duševná porucha, zasahuje do života
jedinca, ovplyvňuje ho a mení. Po prepuknutí ochorenia je človek nútený preorientovať sa zo
života, na ktorý bol doposiaľ zvyknutý na úplne inú formu fungovania. Zasahuje to život nie
len jedinca, ktorý trpí týmto ochorením, ale aj jeho rodinu a blízkych. Je preto nevyhnuté
zabezpečiť okamžitú pomoc, aby sa predišlo zbytočným zdravotným komplikáciám a
vytvoriť prijímajúce prostredie plné empatie a porozumenia. Jednou z foriem pomoci, ktorú
môžeme jedincovi poskytnúť, je arteterapia alebo inak nazývaná terapia umením. Jedinec so
schizofréniou je vystavený individuálnej alebo skupinovej forme terapie pod vedením
liečebného pedagóga v prostredí ľudí s rovnakými alebo podobnými problémami. Terapie
majú na jedincov so schizofréniou pozitívne účinky, pretože majú možnosť slobodne vyjadriť
svoje pocity a myšlienky či už sú negatívne alebo pozitívne. Nachádzajú sa v spoločnosti,
ktorá sa im snaží pomôcť znovu nadobudnúť ich zručnosti a motivovať ich k aktivite. V
procese arteterapie sa človek stretáva s terapeutom, ktorý je svojim empatickým a láskavým
prístupom pripravený vždy pomôcť a vypočuť klienta.

Úvod do metodológie výskumu
Prax v psychiatrických zariadeniach poukazuje na to, aká je problematika duševných
porúch v dnešnej dobe rozšírená. Ľudia sú neustále vystavovaný veľkému tlaku zo strany
spoločnosti. Celá táto doba sa nesie v podobe stresu, ktorý negatívne vplýva na celý
organizmus ľudí. Ak sa prekročí hranica znášateľnosti jedinca, dostavia sa jeho následky.
Často vzniknuté neurózy, poruchy osobnosti, depresie, úzkostné poruchy, mánio-depresívne
alebo schizofrenické poruchy. V dnešnej dobe tieto ochorenia postihujú čoraz viac mladých
ľudí v produktívnom veku. Ich prognóza do budúcna závisí od skorého podchytenia diagnózy
a od správnej liečby. Odborníkov v tejto oblasti nie je dostatok vzhľadom k pribúdajúcemu
počtu pacientov s duševným ochorením. Dôvodom preťaženia ľudskej psychiky môže byť
často ich prepracovanosť a neschopnosť nájsť si čas na relax. Dôležitú úlohu tu preto zohráva
121

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

efektívnosť terapeutických prístupov vrámci liečebnej pedagogiky, ktoré pomáhajú jedincom
uvoľniť sa, zmierniť ťažobu psychiky a prísť na iné myšlienky. Tému terapií preto možno
považovať za aktuálnu a je potrebné ju rozvíjať.
Nedostatok publikácii v oblasti arteterapie u duševných porúch môže byť odrazom
nejasností pri meraní a zaznamenávaní výsledkov výskumu. Využitie arteterapie v
komplexnej starostlivosti u klientov so schizofréniou sa ukázalo v mnohých prípadoch ako
správna a účinná metóda. Preto sme sa vrámci výskumu rozhodli pre jeho kvalitatívnu formu.
Zisťovali sme vplyv a účinky artetrapie na klientov so schizofrenickým ochorením. Podľa
Gavoru (2008) nám kvalitatívny výskum umožňuje preniknúť do hĺbky pozorovaných javov a
analyzovať konkrétnu situáciu a konkrétnych klientov v kontexte schizofrénie. Našou úlohou
bolo preniknúť do podstaty problému. Snažili sme sa o hlbšie skúmanie aktivít jednotlivých
klientov v snahe zistiť a posúdiť významy, ktoré jednotlivci pripisujú okolitým javom.
Budeme sa snažiť posúdiť, ako klientky interpretujú svet a ich vlastný život.
Gavora

(2006)

opisuje

kvalitatívny výskum

ako

exploračný.

Metodológia

kvalitatívneho výskumu sa považuje za špecifický prístup k nami skúmaným skutočnostiam.
Jeho súčasťou je filozofická pozícia nazývaná interpretizmus. Kvalitatívny výskum
nevyvracia už existujúce teórie, ale snaží sa skúmaním vytvoriť nové. Každý jedinec je
charakteristický vlastným vnímaním reality, hoc žije v rovnakom prostredí ako ostatní ľudia.
Preto každú osobu možno vnímať ako jedinečnú a na základe toho k nej pri výskume
pristupovať citlivo a v jej prirodzenom prostredí.
Cieľ počas vykonávania praxe v psychiatrickom stacionári sme si stanovili
nasledovne: Zberom výskumného materiálu popísať a poukázať na črty výtvarnej tvorby pri
schizofrenickom ochorení u dospelých klientov. Ciele arteterapeutických stretnutí vychádzajú
z konkrétnych potrieb a možností klientov a z liečebnopedagogických cieľov.
Za výskumný súbor sme si zvolili tri klientky v adolescentnom veku 32-35 rokov
s diagnostikovaným schizofrenickým ochorením. Všetky klientky navštevovali denný
psychiatrický stacionár vo veľkomeste. Niektoré navštevovali počas mojej praxe stacionár
prvýkrát, no jedna

z klientiek bola hospitalizovaná už viackrát.

V priebehu výskumu sme sa rozhodli použiť nasledovné výskumné metódy:


Pozorovanie – Gavora (2008) opisuje pozorovanie ako jednu z najtypickejších metód
kvalitatívneho výskumu. Slúži na zber informácii a materiálov. Táto metóda je
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nenútená, umožňuje pozorovateľovi pristupovať k pozorovanej skutočnosti tvorivo,
uvoľnene a nerutinným spôsobom. Je však náročná na pozornosť pozorovaného.


V našom výskume sme sa zamerali na neštrukturovanú formu pozorovania, kde sme
nevyužívali vopred stanovené systémy pozorovania, a pri ktorom sme sa snažili hlbšie
nazrieť na skúmanú realitu. Určili sme si miesto a cieľ pozorovania. Dôvodom bolo
voľné pozorovanie klientiek pri ich tvorbe, s cieľom všímať si ich podvedomé reakcie
a prejavy.



Interview- Inak povedané rozhovor. Býva obyčajne uskutočnený medzi dvomi ľuďmi,
ktorí sa dostanú do vzájomnej interakcie. Je to jedna z najstarších výskumných metód.
Jedinci komunikujú prostredníctvom vopred pripravených otázok (štruktúrovaná
forma), vopred pripravených rámcov a okruhov rozhovoru, podľa ktorých výskumník
vymýšľa otázky a prispôsobuje aktuálnemu rozhovoru (pološtrukturovaná forma)
alebo vrámci voľného rozhovoru bez vopred pripravených otázok ci okruhov
(štrukturovaná forma) (M. Hargašová, 2006). „Cieľom interview je zistiť, ako osoby
interpretujú svet okolo seba, aké významy pripisujú dôležitým udalostiam vo svojom
živote. Preto pri interview je hlavným hovoriacim skúmaná osoba. Naopak skúmateľ
počúva viacej, ako hovorí a prejavuje o skúmanú osobu živý záujem“ (Gavora, 2008,
s. 205). V práci sme si vybrali štrukturovanú formu interview, pozostávajúcu
z jedenástich vopred pripravených otázok, ktoré boli položené samostatne každej
jednej klientke, po ukončení výskumu. Túto formu rozhovoru sme si vybrali preto, aby
sme u každej z klientiek zistili ich názor o arteterapii a jej vplyvu na ich psychiku.



Prípadová štúdia (kazuistika) – jedná sa o podrobný a hlboký rozbor a popis života
jedného prípadu z historického hľadiska. Prípadom môže byť človek, rodina,
inštitúcia, žiak, trieda a iné. Pri prípadovom skúmaní sa využívajú rôzne metódy,
najčastejšie rozhovor, pozorovanie, vlastné skúmanie, rozbor dokumentov a podobne
(Gavora, 2006). „Opis a štúdium kvalitatívnych údajov a podstatných charakteristík
jednotlivca na ilustráciu typického alebo odlišného priebehu choroby i pôsobenia
použitých intervencii alebo výnimočnej udalosti a možnosti jej objasnenia v danom
prípade” (Kondáš, 2006, s. 147).
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Záver
Každé ochorenie má svoju príčinu vzniku. U klientov so schizofrenickým ochorením
nie je podľa našich zistení táto príčina celkom jasná. Známe sú však prejavy ochorenia,
s ktorými môže skúsený liečebný pedagóg pracovať, a tým napomáhať klientovi k ich
skorému podchyteniu. Keďže človek je jedinečnou bytosťou je dôležité hľadať správne
možnosti pomoci týmto ľuďom. Farmakoterapia je do istej miery účinná. Potláča príznaky
ochorenia, no neponúka klientom žiadne pozitívne zážitky, ktoré by mali vplyv na ich emočné
zrenie. Neponúka možnosť korekcie nežiaduceho správania ani jeho náhradné vzorce.
Neumožňuje klientom reflektovať svoje pocity, eliminovať ich nahromadené kvantum vo
svojom vnútri. Klienti nemajú možnosť akceptovať seba, vyrovnať sa s ochorením, dostať sa
na cestu sebapoznávania a akceptovať realitu ako takú. To nám umožňujú jedine expresívne
formy pomoci. Vrámci liečebnej pedagogiky máme na výber z množstva účinných terapií,
ktoré využívame v liečebnom procese. V našom výskume sme sa zamerali konkrétne na jednu
terapiu- arteterapiu.
Zo zistených informácii, ktoré sme nadobudli v priebehu realizácie výskumnej časti
tejto práce, môžeme povedať, že arteterapia má pozitívny vplyv na klientov s duševným
ochorením. Umožňuje abreakciu nahromadených pocitov, prispieva k harmonizácii. Našim
cieľom bolo poukázať na črty ochorenia vo výtvarnej tvorbe klientov. Zistili sme, že je možné
pozorovať odlišnosti v kresbách schizofrenických pacientov. Možno však povedať, že každé
ochorenie má vplyv na psychiku človeka. Z toho vyplýva, že pri každom ochorení môžeme
vidieť jeho prejavy

vo výtvarných dielach týchto ľudí. Na základe toho môžeme poukázať

na úžasnú diagnostickú vlastnosť arteterapie. Môžeme ňou zachytiť prípadnú patológiu a
snažiť sa ju objasniť. V praktickej časti diplomovej práce sme videli dôležitosť a prínosy
arteterapie vrámci liečebnopedagogického procesu. Klienti sa zúčastňovali terapeutických
stretnutí s nádejou v lepšiu budúcnosť. Potrebovali byť pochopení, vypočutí, cítiť vlastnú
dôležitosť. Potrebovali vidieť, že aj napriek svojmu ochoreniu, sú cennou súčasťou ich
okolitého sveta. Práve to sme sa im snažili dať pocítiť našim empatickým a podporným
prístupom. Musíme si uvedomiť, že každý deň je pre nás výzvou, ktorú musíme prekonať. Ak
to niekomu nevyjde, treba mu podať pomocnú ruku. Veď práve od toho sme na tomto svete.
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BIBLIOTERAPIA U KLIENTA S PSYCHICKÝM
OCHORENÍM (ANALÝZA SKÚSENOSTI TERAPEUTOV
Z PRAXE)
Mgr. Ivana BRUTENIČOVÁ

Abstrakt: Diplomová práca empiricky skúma skúsenosť terapeutov využívajúcich
biblioterapiu v práci s ľuďmi s psychickým ochorením. Identifikuje vplyvy, ktoré terapeuti vo
vzťahu k biblioterapeutickej práci s touto cieľovou skupinou percipujú a faktory, ktorými tieto
vplyvy dosahujú. Teoretická časť definuje základné pojmoslovie a zhromaždenie poznatky
o biblioterapii s psychicky chorými. V empirickej časti sú prostredníctvom tematickej analýzy
spracované rozhovory s terapeutmi, vedené Výsledkom sú kategórie, ktoré prinášajú
odpovede na nastolenú problematiku.
Kľúčové slová: biblioterapia, psychické ochorenie, tematická analýza, kvalitatívny výskum

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“
(John Ruskin)

Literatúra je dôležitým sprievodcom ľudstva už od dávnych čias. Prostredníctvom
literatúry a príbehov si ľudia odovzdávali skúsenosti, čerpali z nej v časoch radosti i v časoch
nešťastia, nachádzali v nej súznenie so svojim vlastným prežívaním, potešenie, či útechu.
Literatúra tak okrem iného bola určitým „prirodzeným liekom“, zachytávala esenciálne prvky
skúsenosti a umožňovala jej zdieľanie, ako aj transformáciu. Hoci nie je vždy
prostredníctvom slov možné vyjadriť celú hĺbku osobnej skúsenosti, napriek tomu
predstavujú mocný nástroj. Aj preto sa dlhými stáročiami vinie niť spájajúca literatúru
a oblasť starostlivosti o chorých. Dnes predstavuje biblioterapia z pohľadu liečebného
pedagóga

zámerné,

systematické

a cieľavedomé

terapeuticko-výchovné

pôsobenie

jednotlivými zložkami literárneho prejavu na postihnuté, narušené, ohrozené a choré časti
jednotlivca v snahe zlepšiť alebo upraviť ich celkový stav (Majzlanová, 2011). Biblioterapia
patrí medzi samostatné expresívno-formatívne terapie, ktoré sa zo svojho materského zdroja –
psychoterapie – začali vyčleňovať približne v päťdesiatych rokoch 20. storočia (Svoboda,
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2014). V tejto práci sa zameriavame na aplikáciu biblioterapie u klientov s psychickým
ochorením a skúmame vplyv biblioterapeutického pôsobenia, ktorý pomáhajúci profesionáli u
tejto cieľovej skupiny vnímajú.
Psychické ochorenie predstavuje vážny zásah do ľudského života, ovplyvňuje všetky
stránky jeho bio-psycho-sociálnej roviny existencie. Pri závažnosti, dlhodobosti, až chronicite
ochorenia hrozí výrazné narušenie psychických, sociálnych a pracovných schopností
jednotlivca (Pěč et al., 2009) - podľa WHO (2007) sú predovšetkým chronické psychické
ochorenia príčinou asi 40tich percent všetkých postihnutí. Postihnutie vzniká postupne a
obmedzuje človeka v každodennom živote, človek môže byť vylúčený alebo obmedzený
v napĺňaní bežných životných rolí. Okrem symptomatiky viažucej sa na akútne štádiá
ochorenia sa kumulujú aj sekundárne dôsledky, akými sú stigma, hospitalizmus, sebazanedbávanie, nedostatok vhľadu do vlastnej situácie, sociálna izolácia, neschopnosť
zmysluplne tráviť voľný čas, či vedľajšie účinky medikácie (Meehan, 2005). Keďže
psychické ochorenie je komplexný fenomén, komplexná musí byť aj starostlivosť o jedinca
s psychickým ochorením. Preto by súčasťou liečby a podpory ľudí s psychickým ochorením
mala byť kombinácia farmakoterapie, psychoterapie a prvkov psychosociálnej rehabilitácie
v takej miere, akú klient a jeho zdravotný stav vyžaduje, aby mohol žiť čo najplnohodnotnejší
život.
História využívania biblioterapie u ľudí s psychickým ochorení je bohatá – vinie sa od
kultúrnych počiatkov ľudstva až po súčasnosť. Zmienky o terapeutickom využívaní literatúry
nájdeme v Biblii, dielach gréckych i rímskych lekárov a filozofov, či literárnych klasikov,
pevné miesto má v stredovekom medicínskom systéme i v humanizácii liečebných postupov
a „morálnej liečbe“ psychicky chorých v 18. storočí (Pilarčíková-Hýblová, 1997). Význam
literatúry vyzdvihuje napríklad i jeden z otcov psychoterapie, Sigmund Freud, podľa ktorého
nie on, ale básnici objavili nevedomie dávno pred ním (NAPT, 2004-2007). 20. storočie
prináša rozmach terapeutického využívania literatúry do sveta a medzi ďalších odborníkov
z radov pomáhajúcich profesionálov, biblioterapia sa využíva v psychiatrických inštitúciách
ako prostriedok aktivizácie a podpory úzdravy klienta.
Primárne je biblioterapia aplikovaná v rehabilitačnej fáze liečby, kde prispieva
k aktivizácii psychických funkcií, či potláčaniu patologických prejavov klienta. Využíva sa jej
expresívna a receptívna forma, môže byť súčasťou terapií v psychiatrických oddelení
nemocníc, psychiatrických stacionárov, rehabilitačných stredísk...
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primerané obsahy pre myšlienkovú činnosť, prispieva k zmene stereotypného myslenia
a pomáha nájsť riešenia problémov ako aj upravovať vzťahy k najbližšiemu okoliu (Číková,
1984). U klientov v dôsledku prebiehajúceho ochorenia ako aj užívania psychofarmák často
dochádza k determinácii psychických funkcií a v závislosti od typu a priebehu ochorenia je
táto determinácia viac alebo menej reverzibilná. Rehabilitácia týchto psychických funkcií sa
stáva jedným z cieľov biblioterapeutického pôsobenia (Yakhyaev, 2014).
V našom výskume sme mapovali skúsenosť, ktorú pomáhajúci profesionáli (liečební
pedagógovia, psychológovia, ergoterapeut a zdravotná sestra) s aplikáciou skupinovej
biblioterapie u psychicky chorých klientov majú. V snahe porozumieť individuálnej
skúsenosti jedinca bol zvolený flexibilný kvalitatívny výskumný design - pološtruktúrované
hĺbkové interview realizované so siedmimi respondentami a následná tematická analýza
získaných dát. Pomocou tematickej analýzy sme identifikovali vnímané vplyvy biblioterapie
ako aj faktory biblioterapeutického pôsobenia, ktorými respondenti tieto vplyvy dosahujú.
Bolo identifikovaných sedem vplyvov: BT 1 ako priestor pre emócie, BT ako prehĺbenie
klientovho vhľadu, BT ako stimulácia kognitívnych funkcií, BT ako forma komunikácie
s klientom, BT ako zmysluplne strávený čas, BT ako zdroj pozitívneho sebaobrazu klienta a
BT ako zdroj sociálnych kontaktov a skupinovej podpory. Tiež sme identifikovali faktory,
ktorými terapeuti tieto vplyvy dosahujú – terapeutický vzťah, formy biblioterapie, literárne
prostriedky, štruktúra terapie, diskusia a prostredie.

Jedným z vplyvov biblioterapie bola kategória „Biblioterapia ako priestor pre
emócie“. Potláčanie emócií je náročné, ovplyvňuje imunitný systém, vaskulárny systém ako
aj biochemické procesy mozgu a nervového systému. Mnoho klientov s vážnym duševným
ochorením trpí emočnou oploštenosťou a zvykne reagovať skôr somaticky. Možnosť prejaviť
ťažké pocity v bezpečnom a prijímajúcom kontexte vedie k ich zmierneniu. Vlastná tvorba
umožňuje klientovi byť otvoreným tak, ako práve potrebuje a ako je pre neho bezpečné,
prípadne mu umožňuje projekciu svojho svet v symbolickej rovine. A nemusí to byť len
v rovine nepríjemných a ťaživých obsahov, písať a zdieľať môže tiež radostné a krásne veci,
ktoré sa týmto ešte umocnia. Takto dochádza tiež k emočnému preladeniu klienta, ktorý
odchádza z terapie uvoľnenejší, pozitívne naladený. Radosť, pobavenie, zaujatie pozornosti,
ktoré klienta odvádza od úzkostného, či depresívneho prežívania hodnotili všetci respondenti
1

BT=Biblioterapia
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ako vplyv biblioterapie, ktorý vo svojej práci vnímajú. Čítanie tiež predstavuje jeden
z príjemných aspektov života, knihy umožňujú prežívať príbehy a emócie, ku ktorým by sa
bez knihy človek nedostal.
Zároveň je v biblioterapii priestor pracovať i s negatívnymi emóciami, snažiť sa ich
pochopiť a zmysluplne s nimi pracovať. To vedie k pocitu katarzie, vnútorného odľahčenia.
Aby mohol klient emócie prejavovať, je potrebné bezpečné prostredie a terapeut vznikajúce
emócie musí vedieť kontejnovať tak, aby nedošlo u klienta k zhoršeniu stavu, ale aby aj
negatívne emócie boli zdrojom osobnostného rastu. Dôležitú rolu tu zohráva práca s textom,
ktorý určité emócie vzbudzuje, ako je napríklad poézia, či príbehy s určitým morálnym
posolstvom.
Tým, že sa klienti dostávajú ku svojmu emočnému prežívaniu, dozvedajú sa viac
o sebe samotných, čo nás privádza k ďalšej kategórii, „biblioterapia ako prehĺbenie vhľadu“.
Písanie núti človeka, aby sa zastavil a prehodnotil životné okolnosti, čo je zvlášť dôležité u
ľudí trpiacich duševným ochorením (Kacewitz, Slatcher a Pennebaker, 2007). Hľadaním
a nachádzaním správnych slov na pomenovanie niekedy veľmi zložitých vnútorných stavov
pomáha klientovi k lepšej orientácii v jeho životnej situácii. Zvýšenie zrozumiteľnosti emočne
podfarbených zážitkov pomáha posunúť sa ďalej, za traumatickú skúsenosť. Problémy,
javiace sa pôvodne ako zdrcujúce, získavajú napísaním na papier istý rámec, stávajú sa
zvládnuteľnejšími. Všetko toto vedie k úzdrave (Alschuler, 2006). Táto kategória úzko súvisí
s predošlou kategóriou - domnievame sa, že aj vhľad prináša určité emócie a emócie zas
potencujú vhľad, nakoľko informujú človeka o dianí v jeho vnútornom svete. Opäť tu zohráva
dôležitú rolu terapeut, ako facilitátor situácií, ktoré ku vhľadu môžu prispieť a zároveň ako
sprievodca klienta týmto nadobudnutým vhľadom.
Na vhľad a emócie plynule naväzuje kategória

„biblioterapia ako forma

komunikácie“, ktorú chápeme ako komunikáciu medzi klientmi, klientom a terapeutom, ale aj
určitý vnútorný dialóg klienta so sebou samým, čo opätovne umocňuje vhľad. V kontexte
expresívnej biblioterapie konštatujeme jedno zo základných presvedčení terapeutickej praxe
a to, že verbalizácia skúsenosti sama o sebe má liečivý potenciál. To, že biblioterapia ponúka
priestor aj pre iné formy komunikácie než bežný rozhovor, môže klientovi pomôcť uchopiť
emócie, ktoré zažíva, tvorivou cestou, napríklad vlastnou literárnou produkciou. Z pohľadu
liečebného pedagóga je nesmierne dôležité s klientom komunikovať, spoznávať jeho priania
a potreby, aby na ne bolo možné v rámci terapie reagovať. Zároveň klienti komunikujú svoju
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spätnú väzbu, čo prispieva k partnerskému vzťahu s terapeutom a pozitívnej klíme v skupine,
kde má každý právo na vlastný názor.
Toto ovplyvňuje ďalšiu kategóriu, „Biblioterapia ako zdroj sociálnych kontaktov
a skupinovej podpory. V atmosfére, kde možno prejavovať emócie a ktorá podnecuje
komunikáciu vznikajú vzájomné väzby. Môže sa tak diať na základe podobných názorov,
alebo sympatií, pocitu spolupatričnosti prameniaceho v spoločnom zážitku psychického
ochorenia, alebo zo spoločných zážitkov z biblioterapie, umocnených skupinovými aktivitami.
Klienti sa tiež učia vzájomnému rešpektu, ktorý je opäť zdrojom skupinovej podpory.
Prijímajúca atmosféra skupiny, spolu s terapeutovou pochvalou, či snahou klienta
povzbudiť a motivovať, dáva priestor pre vznik pozitívneho sebaobrazu klienta. O tom hovorí
kategória „Biblioterapia ako zdroj pozitívneho sebaobrazu“. V biblioterapii je priestor
dotknúť sa svojho zdravého, tvorivého ja, zažiť úspech. Tu je dôležité zdôrazniť vplyv
terapeuta ako facilitátora aktivít, v ktorých môže klient pozitívny sebaobraz zažívať,
v ktorých svoje úspechy môže reflektovať a tiež oceniť druhých, čo je zas formou skupinovej
podpory.
Klient zažíva čas, ktorý považuje za príjemne a podnetne strávený, na čo odkazuje
kategória „Biblioterapia ako zmysluplne strávený čas. Biblioterapia je tak stimulom, na ktorý
sa klient teší, vytrháva ho zo stereotypu, na stretnutiach môže pracovať na sebe a toto má
v sebe element nádeje, ktorej dodávanie je z pohľadu liečebného pedagóga dôležitým
komponentom terapie. Zároveň je nenásilným kognitívnym tréningom, čo akcentuje kategória
„Biblioterapia ako stimulácia kognitívnych funkcií“. Predpokladáme, že kognitívne náročné a
sústredenie vyžadujúce aktivity, akými je expresívna tvorba, napomáhajú v zotavovaní sa
z následkov ochorenia na kogníciu klienta (King et al., 2013). Práca s textom, diskusia
o prečítanom a na pamäť a tvorivosť zamerané cvičenia sú rehabilitáciou kognitívnych funkcií
klienta, čo sa opätovne odráža na schopnosti komunikácie a alternatívnych uhľov pohľadu,
potrebných pre dosiahnutie vhľadu.
Terapeut jednotlivé vplyvy umocňuje ponúknutým terapeutickým vzťahom, zaujíma
podľa potreby pozíciu facilitátora, sprievodcu i rovnocenného člena skupiny. Do terapie vnáša
takú mieru štruktúry, ako je potrebné v súlade s cieľmi terapie a podľa toho volí i jednotlivé
literárne žánre. To vyžaduje určitú prípravu na stretnutia a schopnosť pracovať so skupinou
ako celkom, ako aj snahu minimalizovať rušivé vplyvy okolia.
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Na základe týchto našich zistení si dovoľujeme tvrdiť, že biblioterapia má svoje
miesto v oblasti starostlivosti o ľudí s psychickým ochorením. Keď porovnáme teóriu a prax
biblioterapie, vidíme, že biblioterapia, tak ako bola respondentami vedená, napĺňa špecifické
požiadavky práce s danou cieľovou skupinou – umožňuje relaxáciu, abreakciu, trávenie času
v bezpečnom prostredí, či prácu na pozitívnejšom sebaobraze. Potvrdzuje to i skutočnosť, že
viaceré identifikované vplyvy biblioterapie sa zhodujú s kľúčovými komponentami úzdravy,
ako ich definujú Davidson et al. (2006). Medzi tieto patria napríklad redefinícia seba samého,
k čomu môže napomôcť nadobudnutý vhľad, dodávanie nádeje, ku ktorému môže
prispieť pozitívny sebaobraz, či podieľanie sa na zmysluplných aktivitách a podpora okolia,
čiže v tomto prípade skupiny. Zároveň vnímame biblioterapiu ako doplnkovú metódu
symptomatickej liečby psychického ochorenia v zmysle jej pôsobenia na pretrvávajúce
príznaky a negatívne symptómy, akými sú emočná oploštenosť, rôzne emočné rozlady,
problémy s komunikáciou, nedostatok vhľadu, sociálna utiahnutosť, či deficity v oblasti
kognície. V neposlednom rade je oblasť literatúry vo svojich témach, formách, či žánroch
nesmierne bohatá, čo dáva terapeutovi značné možnosti byť tvorivým a hľadať „to pravé“ pre
jedinečný „príbeh“ jedinečného klienta.
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BIBLIOTERAPIA AKO AKTIVIZAČNÁ METÓDA U
ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
Bc. Natália VALÚCHOVÁ

Abstrakt: Práca sa zaoberá diagnózou onkologického ochorenia a využitím biblioterapie v
procese aktivizácie pacientky s onkologickým ochorením. Podáva pohľad na sociálne a
psychické súvislosti tejto diagnózy. V ďalšej časti práca opisuje koncept biblioterapie, s
dôrazom na jej aktivizačný potenciál. Empirická časť je venovaná praktickej práci s
pacientkou s diagnózou onkologického ochorenia a využitím biblioterapie v procese jej
aktivizácie, v zmysle aktívnej výplne jej voľného času, mobilizovania síl a zdrojov pre
zvládanie ochorenia a zvýšenia kvality života pacientky.
Kľúčové slová: aktivizácia biblioterapia, expresívne písanie, psychosociálna podpora,
onkologické ochorenie, pacient s onkologickým ochorením

Teoretické východiská
Onkologické ochorenie je v dnešnej dobe aktuálnym a rozšíreným problémom. Počet
ľudí trpiacich týmto ochorením vzrastá, nevynímajúc deti a mladistvých. Po srdcovocievnych
ochoreniach je onkologické ochorenia druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Predstavuje tak
vážny problém nielen medicínsky, ale i hospodársky a v neposlednom rade i spoločenský
(Hatoková a kol., 2013).
Podľa princípov multifaktoriality sa ako významné v etiológii onkologického
ochorenia ukazuje podiel psychosociálnych faktorov. Tieto faktory majú svoj podiel nielen pri
vzniku, ale ovplyvňujú i priebeh onkologického ochorenia. Rovnako i faktory intrapersonálne
hrajú významnú úlohu v priebehu ochorenia a jeho liečbe. Onkologické ochorenie predstavuje
závažný problém aj pre svoju liečbu, ktorá je často veľmi radikálna a v mnohom negatívne
ovplyvňuje život pacientov. Negatívne dôsledky liečby v mnohom ovplyvňujú kvalitu života
pacienta a ovplyvňujú i jeho proces vyrovnávania sa s ochorením.
Onkologické ochorenie človeka zasahuje na všetkých jeho úrovniach. Pre človeka
neznamená len komplikácie a zhoršenie jeho zdravotného stavu. I keď primárne rakovina
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zasahuje oblasť telesnú, pre človeka znamená oveľa viac. Ťažká choroba mení smer
v trajektórii života (Janečková, In Dobríková, 2007). Chorý sa musí vyrovnávať so stratami,
ktoré ochorenie prináša, naučiť sa zvládať aktuálne nepríjemnosti a prijať určité obmedzenia
(Vágnerová, 2012). Ochorenie pre človeka znamená:


zmenu perspektívy



zmenu hodnôt – teda stratu starých a hľadanie nových



zmena v zmysle života, cieľov, priorít



zabrzdenie rozvoja a stagnáciu, pretože pozornosť sa do veľkej miery upriamuje na
zvládanie, vyrovnávanie sa, adaptáciu na novú životnú

situáciu

(Janečková, In

Dobríková, 2007, s. 113).
Vo chvíli, keď sa potvrdí diagnóza ochorenia, získava človek rolu chorého. Táto
sociálna rola do značnej miery zasahuje život jednotlivca, priznáva mu určité privilégiá ale do
značnej miery ho aj obmedzuje (Vaďurová, 2006). Na druhej strane býva chorý o mnohé role
ochudobnený. Mení sa aj jeho postavenie v rodine, kde sa často stáva objektom starostlivosti
ostatných (Vágnerová, 2012). Dlhodobá hospitalizácia tiež vedie k redukcii niektorých
sociálnych rolí. V nemocnici je jednotlivec „len pacientom“. Stáva sa pasívnym prijímateľom
starostlivosti druhých a túto skutočnosť môže vnímať ako stratu kontroly nad svojím životom
(Vágnerová, 2012).
Rola chorého potlačuje ostatné role, aj tak dôležité role ako rola matky alebo živiteľa
rodiny, preto môže mať zničujúci dopad na rodinu (Leventhal, In Vaďurová, 2006). Podľa
Rechtoříkovej a Vorlíčka (1998) psychoterapeutické vedenie potrebujú nielen pacienti, ale aj
príbuzní, rodina. Onkologické ochorenie teda výrazne zasahuje do rodinnej štruktúry, vplýva
na ňu a mení ju. Rodinné prostredie je prostredím, do ktorého sa pacient vracia po prepustení
z nemocničnej starostlivosti. Podľa Kubíčkovej ( 1993) je preto nutné primerane pripraviť
prostredie, do ktorého sa vracia.
Ochorenie často znamená psychickú záťaž. To, ako sa človek vyrovnáva so svojím
ochorením, aký postoj k nemu zaujíma, závisí od mnohých premenných. Ako dôležité sa
ukazujú napr. temperament, osobnostné danosti, vôľové vlastnosti, intelekt a mnohé iné
faktory. Tiež je dôležitá sociálna podpora, ktorá je jedným z dôležitých protektívnych
faktorov pri zvládaní stresu z ochorenia a jeho liečby, najmä ak jednotlivec nedisponuje
dostatočnými osobnostnými protektívnymi faktormi. Ukazuje sa, že až 25-40% pacientov trpí
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nejakou psychickou poruchou. U niektorých pacientov tieto prejavy odznejú v krátkom čase,
u iných sa môžu prehlbovať, fixovať a vyústiť tak až do afektívnej poruchy. Z psychických
problémov sú časté strach a úzkosť, smútok, ktorý môže viesť až k depresii, hnev a agresivita
a niekedy až posttraumatická stresová porucha (Andrášiová, 2007). V telesnej oblasti
rakovina môže spôsobiť veľké zmeny v body image a v spôsobe, akým pacienti vnímajú svoje
telo. Onkologickí pacienti majú rôzne psychické problémy, akými sú emočná labilita, zmeny
v perspektíve do budúcnosti, pocity samoty, opustenia, problémy v medziľudských vzťahoch.
Všetky tieto problémy môžu nastať v rôznych fázach priebehu ochorenia i počas liečby
(Gregurek, et. al., 2010). V priebehu ochorenia sa mení i priorita potrieb. Ak na začiatku boli
prvoradé potreby biologické, v záverečnej fáze sa do popredia veľmi často dostávajú potreby
duchovné (Svatošová, 2001). Pre nízku informovanosť ošetrujúcich lekárov a neprítomnosť
psychológa alebo psychiatra na nemocničných oddeleniach môžu byť príčinou, prečo
psychické problémy onkologických pacientov často zostávajú opomenuté. Je teda jasné, že
dobré psychické zdravie a sociálna podpora pomáhajú človeku v zvládaní jeho ochorenia
a výrazne môžu prispieť k úspešnosti liečby. Je preto potrebné, aby pacienti s onkologickým
ochorením dostávali psychologickú podporu, a to nielen vtedy, ak je psychické zdravie
v dôsledku ochorenia vážne narušené. Je dôležité pacientov aktivizovať, podporiť tak ich
zdroje pre zvládanie, otvoriť nové možnosti aktívneho prístupu k ochoreniu a predchádzať tak
psychickému úpadku, ktorý by na druhej strane viedol i k úpadku fyzickému.
Potreba psychologickej a psychiatrickej starostlivosti o človeka s touto diagnózou, i o
jeho najbližšie okolie, je viac ako žiadúca. Svedčia o tom mnohé výskumy, ktoré ukazujú
pozitívny vplyv rôznych terapeutických zásahov na zvýšenie kvality života a zvýšenie
úspešnosti liečby. Tento článok sa venuje využitiu biblioterapie u pacientky s onkologickým
ochorením, snaží sa poukázať na jej možnosti a výhody v kontexte onkologického ochorenia.

Biblioterapia
Podľa Svobodu (2007) je biblioterapia terapeutická disciplína, ktorá využíva hovorené
a písané slovo k terapeutickým účelom. Z hľadiska špeciálnej a liečebnej pedagogiky môžeme
biblioterapiu charakterizovať ako „zámerné, systematické a cieľavedomé liečebno-výchovné
pôsobenie jednotlivými zložkami literárneho prejavu na postihnutých, narušených,
ohrozených a chorých jednotlivcov, kde cieľom je istý pozitívny efekt“ (Pilarčíková-Hýblová,
1997, s. 11).
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Niektorí autori uvádzajú rozdiel medzi klinickou biblioterapiou, ktorá sa uskutočňuje
prostredníctvom kvalifikovaného terapeuta a vývojovou biblioterapiou, ktorú môžu využívať
učitelia a iní laickí pomocníci s cieľom uľahčiť normálny vývin a sebarealizáciu u v podstate
zdravej populácie (Rubin, In Pehrsson, McMillen, 2005). Biblioterapia je súčasťou expresívne
– formatívnych terapií a často je využívaná odborníkmi v kombinácii s príbuznými terapiami,
akými sú poetoterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, alebo v užšom slova zmysle aj
arteterapia. V špeciálno-pedagogickom poňatí je podpornou terapiou, ktorú môžeme v tomto
kontexte považovať hlavne za terapiu adjuvantnú, pretože nepracuje s hlbšou analýzou
osobnosti (Bouček, In Svoboda, 2013). Vychádzajúc z definície biblioterapie, cieľom je určitý
pozitívny efekt. Tým môže byť zmena v správaní, postojoch, konaní, emocionálnom ladení
(Pilarčíková- Hýblová, 1997). Ciele sa v biblioterapii napĺňajú prostredníctvom špecifických
metód. Biblioterapia využíva metódy vonkajšie a vnútorné. Medzi vonkajšie metódy patrí
čítanie, počúvanie, písanie a rozhovor (Majzlanová, 2012). Medzi vnútorné metódy patria
prežívanie a konkretizácia (Majzlanová, 2004).
Zo špecifických terapeutických stratégií možno spomenúť poetoterapiu, ktorá
využíva atribúty lyriky. Zatiaľ čo biblioterapia kladie dôraz hlavne na prácu s dejovým
významom textu, u poetoterapie je v popredí podvedomá, do značnej miery intuitívna práca
s rýmami, rytmom, zvukomaľbou a ďalšími atribútmi básne (Svoboda, 2007). Ďalším
špecifickým prístupom je paremiologická terapia, ktorá využíva príslovia, porekadlá,
aforizmy, hádanky, glosy. Parémie nútia ku konfrontácii ponúkaného obsahu s vlastnými
myšlienkami a tým majú aj projektívny charakter. Klient má možnosť zvážiť svoj prístup
k životu, prehodnotiť svoje hodnoty (Majzlanová, 2011). Naratívna biblioterapia pracuje
najmä s príbehmi, pričom základnou klinickou aplikáciou naratívneho prístupu je umožniť
klientom vypovedať svoj príbeh. Význam využitia naratívneho prístupu u onkologických
pacientov spočíva v tom, že títo ľudia sa často nachádzajú vo „finálnych častiach svojich
príbehov“. Potreba porozumieť zmyslu jednotlivých udalostí sa zosilňuje. S tým súvisí
i zvýšená potreba narácie (Dwivedy, 1997). Vypovedanie svojich príbehov umožní integráciu
životných skúseností a udalostí a tak napomôže doterajší život lepšie pochopiť, akceptovať
a nakoniec možno aj objaviť jeho zmysel. Práca s príbehom nadväzuje na predchádzajúcu
stratégiu- naratívnu biblioterapiu. Posledným vybraným konceptom je expresívne písanie.
Písanie je mechanizmom emocionálnej expresie. McAdams (In Esterling, 1999) tvrdí, že
osobnosť môžeme lepšie pochopiť prostredníctvom jej životného príbehu. Písanie o vlastných
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životných skúsenostiach môže byť chápané ako proces vlastnej konštrukcie. Tým, že človek
vyjadrí svoje skúsenosti cez písanie, môže tieto skúsenosti integrovať do seba.

Aktivizácia u onkologických pacientov prostredníctvom biblioterapie
Aktivita mobilizuje psychickú i fyzickú stránku osobnosti človeka (ŠimíčkováČížková, 2008). Niečo robiť znamená pre väčšinu ľudí „byť nažive“ (Zgola, 2003). Aktivita
je spôsob, ako človek môže prežiť, ako môže uspokojiť svoje potreby, ako si môže spríjemniť
život, ako môže vytvoriť niečo, čo ho presahuje. Činnosti prinášajú človeku mnohoštrukturujú čas, ovplyvňujú spoločenské kontakty, podporujú duševnú a fyzickú činorodosť,
vytvárajú spoločenský status (Kalvach a kol., 2004). Aktivizáciu tiež možno chápať ako
prevenciu úpadku- či už fyzického, sociálneho, duševného i duchovného. Aktivizácia je
cestou k uspokojovaniu potrieb, poskytuje radosť a motiváciu, vytvára priestor pre radosť
z vlastnej činnosti a tak v konečnom dôsledku potvrdzuje zmysel a hodnotu života
(Jurečková, 2003).
Jednou z možností aktivizácie pacienta s onkologickým ochorením je intervencia
prostredníctvom biblioterapie. V liečebnopedagogickom poňatí v rámci biblioterapie ide
o povzbudenie záujmu, o emocionálne preladenie a príjemné zaujatie (Horňáková, 2007).
Vychádzajúc z definície biblioterapie, cieľom je určitý pozitívny efekt. Tým môže byť zmena
v správaní, postojoch, konaní, emocionálnom ladení (Pilarčíková- Hýblová, 1997).
Biblioterapiou možno sledovať rôzne ciele. Vychádzame z vymedzenia Křivohlavého (1987),
ktorý ciele biblioterapie delí na všeobecné a konkrétne. Medzi všeobecné ciele zaraďuje:


umožniť pacientovi, aby s ním bolo zaobchádzané ako s plnohodnotnou osobnosťou



zamerať pozornosť nielen na pacientovo ochorenie, ale i na jeho osobnosť



posilňovať v pacientovi vôľu, chuť k životu, k uzdraveniu



pomôcť pacientovi vyrovnať sa s jeho poruchou, prekonať životnú krízu, dopracovať
sa k hlbšiemu pohľadu na svoju situáciu
Medzi konkrétne ciele zahŕňa podnecovanie pacienta k zvýšeniu osobnostnej aktivity,

účelné trávenie voľného času, podpora pacientových návykov samostatného čítania,
odpútanie myšlienok od ochorenia, narušenie zotrvávania u nepriaznivej diagnózy alebo
prognózy.
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Hlavným komponentom, ktorý pôsobí na jednotlivca v procese biblioterapie je
metafora. Metaforické zobrazenie pomáha vidieť podobnosti alebo vzory v udalostiach, ktoré
sú časovo oddelené a môžu tak pomôcť klientovi prepojiť udalosti v jeho živote (Hendrix, In
Mayers, 1998). Navyše metafora môže stimulovať nové procesy učenia tým, že napomáha
vytvárať si nové konštrukcie reality (Martin, Cummings a Hallberg, In Mayers, 1998).
Biblioterapia poskytuje metafory pre životné skúsenosti, ktoré pomáhajú klientom
verbalizovať ich myšlienky a pocity a naučiť sa nové spôsoby, ako sa vysporiadať
s problémami (Pardeck, In Mayers, 1998).

Biblioterapeutická práca s pacientkou s onkologickým ochorením
Biblioterapia bola využitá v rámci kvalitatívne orientovaného výskumu realizovaného
s pacientkou s onkologickým ochorením. Išlo o pacientku trpiacu rakovinou prsníka
s metastázami lymfatických uzlín. Stretnutia sa uskutočňovali v domácom prostredí pacientky
alebo terapeuta. Pri priamej práci s pacientkou s onkologickým ochorením sme sledovali cieľ
prostredníctvom biblioterapie pôsobiť na osobnosť pacienta vo vzťahu k jeho aktivizácii,
náplni voľného času, vo vzťahu k sociálnym

kontaktom, a celkovému zlepšeniu kvality

života pacienta. Celkovo sa uskutočnilo 12 stretnutí. Rámec biblioterapeutickej intervencie
tvorila práca so životným príbehom, ktorej ukončením bola tvorba Knihy života.

Metodológia výskumu
Pri práci sme využili kvalitatívne orientovaný výskum, z metodologického hľadiska
išlo o naratívny prístup a fenomenologickú analýzu. V rámci biblioterapeutickej intervencie
boli uplatnené najmä metódy rozhovoru, tvorivého písania, práce s príbehom, práce
s parémiami. Pacientke boli predkladané i podnety, ktorým sa mohla venovať doma, mimo
terapeutickým stretnutí, a slúžili následne ako materiál pre ďalšiu terapeutickú prácu.
Jednotlivé stretnutia boli zaznamenávané podrobným zápisom diania na ňom.
Jednotlivé zápisy boli analyzované prostredníctvom významových jednotiek. Tieto jednotky
boli rozdelené do kategórií- Prejavy správania a postoje počas stretnutí, v rámci ktorej bolo
sledované emocionálne správanie (+), emocionálne správanie (-), pozitívne skutočnosti
a negatívne skutočnosti. V druhej kategórii Prejavy správania a postoje vo vzťahu k procesu
biblioterapie boli sledované aktivita a motivácia, pozitívne postoje, negatívne postoje a vzťah
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k terapeutovi. Pozornosť sa sústredila i na sledovanie zdrojov zvládania u danej pacientky.
V rámci hodnotenia biblioterapeutickej intervencie boli hodnotené oblasti: aktivita, motivácia,
témy a zdroje, ktoré boli hodnotené aj jednotlivo pri každom terapeutickom stretnutí.
Globálne bol hodnotený i proces biblioterapie.

Závery
Biblioterapeutická intervencia bola vhodnou formou práce s danou pacientkou.
Pacientka viackrát komunikovala pozitívny vzťah ku knihám, čo bolo predpokladom využitia
biblioterapie u nej. Rámcom terapeutickej intervencie bola práca so životným príbehom. Túto
prácu vnímame ako dôležitú u skupiny pacientov s onkologickým ochorením, pretože títo
pacienti sa potýkajú s rôzne prežitou minulosťou, obmedzenou prítomnosťou a zablokovanou
budúcnosťou. Všetky tieto skutočnosti boli sledované pri práci so životným príbehom.
Techniky boli vyberané tak, aby mapovali rôzne oblasti a aspekty života. Od začiatku sa
u pacientky ukazovala veľmi silná potreba komunikácie, preto vybrané techniky boli ďalej
volené tak, aby boli podnetom pre komunikáciu. Pozornosť bola venovaná životným etapám,
ale i zdrojovým témam. Celá práca bola integrovaná prostredníctvom Knihy života.
Z biblioterapeutických techník boli využité najmä Autobiografické biblioterapeutické
techniky- pri ktorých išlo najmä o vyjadrenie a osobnú výpoveď pacientky, prácu s jej
životným príbehom, vyjadrením jej osobných skúseností a pod. Z konkrétnych techník to boli
napr. Rieka života (využívajúca i prvky arteterapie), Príhoda, kedy som sa naučil niečo
dôležité, písanie výrokov, životného posolstva. Emocionálno- projektívne biblioterapeutické
techniky- a z nich najmä prácu s príbehom a prácu s aforizmami.
Stanovené ciele sa podarilo prostredníctvom biblioterapeutickej intervencie naplniť.
Prostredníctvom biblioterapeutickej intervencie bol sledovaný cieľ aktivizácie pacientky,
v zmysle vyplnenia jej voľného času, aktívneho zamestnania, podpory sociálnych kontaktov
a zvýšeniu kvality života. V zmysle naplnenia týchto cieľov možno hodnotiť biblioterapiu ako
efektívnu. Biblioterapeutické stretnutia vytvárali priestor pre rozhovory, vypĺňali voľný čas
pacientky, uspokojovali potrebu sociálneho kontaktu. Zároveň vytvorili priestor pre
diskutovanie rôznych tém, otázok. Biblioterapia najviac podporila spontánne rozhovory,
počas ktorých bola možnosť venovať sa rôznych tém, menej vážnych, i tých vážnejších.
Možno hodnotiť, že rozhovor bol najefektívnejším nástrojom terapie. U danej pacientky sa
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postupne ukazoval príklon k realistickosti a sklon k reálnemu hodnoteniu, uvažovaniu. Aj
preto možno hodnotiť biblioterapiu u danej pacientky ako efektívnu, pretože umožnila
pracovať „v reálnej“ rovine.

Odporúčania pre prax
Pri práci s onkologickým pacientom je potreba reagovať na jeho potreby, ktoré
vyplývajú zo samotného ochorenia, jeho liečby, ale tiež vzťahu, ktorý k nemu pacient zaujíma
a aké pocity v ňom ochorenie vyvoláva. U každého môže byť potreba iná. Biblioterapeutické
stretnutia môžu byť uskutočňované individuálne, ako aj v našej práci, kde vytvorený vzťah
medzi terapeutom a pacientom je hlbší. V individuálnej práci je potom dôležité správne
pochopenie fungovania danej osoby, jej osobného nastavenia, vnútorného sveta, od čoho sa
následne odvíja voľba biblioterapeutického materiálu. U pacientov s onkologickým
ochorením sú vhodné témy týkajúce sa bežného života, fungovania v ňom, vhodná je práca so
životným príbehom. Dôležité je myslieť na otázky zablokovanej budúcnosti a rôzne prežitej
minulosti. Biblioterapia tak môže pomôcť pri spracovaní rôznych aspektov minulosti
a vyrovnaní sa so zablokovanou budúcnosťou. Vhodné sú techniky nielen receptívnej
biblioterapie, ale napr. i tvorivé písanie, ktoré umožňuje expresiu a vytvára priestor pre
osobnú výpoveď. Osobne by som neodporúčala otvárať tému ochorenia zo strany terapeuta.
Táto téma sa určite objaví, ale je dôležité nechať na pacientovi, kedy to bude. Dôležité je
umožniť pacientom sprostredkovať ich skúsenosti a zážitky, formulovať ich osobné
posolstvo, čo súvisí s potrebou „niečo po sebe zanechať“. Z techník biblioterapie sú preto
vhodné práca s krátkymi úryvkami, poviedkami, práca s aforizmami, tvorivé písanie, písanie
výrokov, citátov alebo listov, dopĺňanie výrokov. Dôležitý je i nedirektívny prístup
k pacientovi s onkologickým ochorením. Pacient by mal mať pocit úcty a rešpektu, mal by
mať dojem, že sám môže a vie o sebe rozhodovať.
Biblioterapia teda môže napomôcť pri:


mobilizovaní síl pre zvládanie ochorenia,



podpore aktívneho prístupu k ochoreniu,



integrácii životných zážitkov,



sprostredkovaní životných skúseností,



podpore kreativity a tvorivosti ,
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formulovaní osobnej výpovede a osobného posolstva.
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TERAPEUTICKÁ PODPORA OSÔB BEZ DOMOVA
V PROCESE SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE
Bc. Barbora PETRGÁLOVÁ

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou potrieb a účinných faktorov individuálneho
liečebnopedagogického programu u ľudí bez domova. Poskytuje prehľad metód, prístupov a
techník, ktoré liečebná pedagogika využíva ako prostriedok k integrácii ľudí bez domova späť
do spoločnosti.
Kľúčové slová: ľudia bez domova, sociálna integrácia, expresívne terapie, liečebná
pedagogika, terapia

Úvod
Život so statusom človeka bez domova, má na týchto ľudí hlboký emocionálny dopad.
Znamená neistotu, stratu sebadôvery, môže viesť až k rizikovému behaviorálnemu profilu
jedinca a tiež k sociálnej izolácii a osamelosti. Výskum analyzoval účinné prístupy, metódy a
techniky liečebnopedagogickej intervencie v rámci sociálnej integrácie tejto cieľovej skupiny.
Výskum nám ozrejmuje dôležité súvislosti pred samotným procesom sociálnej integrácie, teda
aké podmienky musia mať ľudia bez domova zabezpečené, aby bola intervencia úspešná.
Výskum sa dotýka aj oblastí praktického uplatnenia liečebnej pedagogiky, pričom na jednej
strane poukazuje na hlavné ciele, na ktoré by sa mal terapeut zamerať a na koncepciu
vytvárania konkrétnych programov pre túto cieľovú skupinu. Výskum prebehol s dvoma
ľuďmi bez domova, pričom sme zistili viaceré odlišnosti v systéme pomoci, vychádzajúc z ich
rozdielnych situácii a osobnostných predpokladov. To nám umožnilo, urobiť komparáciu
týchto prípadov a tak priblížiť, podmienky úspešnej sociálnej integrácie ľudí bez domova
v rámci liečebnopedagogického pôsobenia.
Bezdomovectvo je mnohodimenzionálny pojem, ktorý je ovplyvnený nielen
kultúrnym kontextom, vekom, pohlavím, ale aj príslušnosťou k určitej spoločenskej triede.
FEANTSA sa snažila o zjednotenie pohľadu na termín bezdomovectva a preto vytvorila
obsiahlu definíciu ETHOS. Tá vychádza z princípu, že domov možno chápať ako súbor troch
rozdielnych oblastí, ktorých absencia môže viesť k bezdomovectvu. Pojednáva o primeranom
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bývaní, ktoré môže osoba a jej rodina výlučne užívať (fyzická oblasť); priestor pre vlastné
súkromie a možnosti sociálnych vzťahov (sociálna oblasť); právnom rámci k využívaniu
(právna oblasť). Identifikovať konkrétne „spúšťače“ bezdomovectva, nie je možné, pretože
predstavujú komplexnú interakciu medzi jednotlivými faktormi. Preto by bolo mylné
domnievať sa, že príčiny bezdomovectva sú jasne definované a všeobecne platné.
Bezdomovectvo v liečebnopedagogickom kontexte
Človek funguje vo svojej biopsychosociálnospirituálnej jednote, ako jedinečné
indivíduum, ktoré smeruje k integrite. Preto sú všetky jeho funkcie istými spôsobmi prepojené
a musíme mať na zreteli všetky jeho súvislosti. Výskumy zaoberajúce sa psycho – sociálnymi
faktormi bezdomovectva ukazujú, že pobyt na ulici v rozmedzí 1,5 až 3 rokov znamená silný
stresogénny faktor, ktorý má ďalej zásadný vplyv na celú osobnosť človeka. Medzi účinné
stratégie pomoci, zamerané na pozitívnu zmenu človeka bez domova, patria nepochybne
liečebnopedagogické prístupy a metódy, ktoré

holisticky zohľadňujú pedagogické,

psychologické, sociálne, biologické a hodnotové aspekty bytia človeka. Terapeutické
intervencie v rámci liečebnopedagogického pôsobenia, zohrávajú významnú úlohu v pomoci
ľuďom bez domova v ich sociálnej intergácii. Ide predovšetkým o zostavenie a
následnú aplikáciu sociálno – integračných programov, ktoré znamenajú predovšetkým
vytvorenie prijímajúceho a inkluzívneho prostredia. Pojem sociálnej integrácie, teda znovu
vytvorenie celku, sa vzťahuje na vznik „spoločenských jednotiek z určitého počtu ľudí
a skupín a popisuje sa predovšetkým stav, v ktorom bol niekto integrovaný.“ Ide
o multidisciplinárny a komplexný jav a z pohľadu psychológie, ide o jednotu medzi človekom
a jeho vzťahom s okolím. V liečebnej pedagogike ide v tomto smere „predovšetkým
o výchove, o každodennom sprevádzaní človeka v ťažkostiach a spoločnom objavovaní jeho
možností.“ Nemá preto často univerzálne a osvedčené riešenia, ale poskytuje účinnú pomoc
tam kde je potrebná rešpektujúc individualitu klienta. Vychádza z antropologicko – celostnej
orientácie, ktorá zahŕňa predchádzanie osobnostnej a sociálnej dezintegrácii a zahrňuje
rovnako aj zmysel života. Vždy ide o jedinečný interaktívny prístup terapeuta ku klientovi
a spoločnú spoluprácu, ktorá je zameraná na zmenu súčasnej nevyhovujúcej situácie.
Cieľom takéhoto pôsobenia, je predovšetkým pomôcť klientom dosiahnuť a udržať si
trvalé bývanie, budovať podporné, sociálne siete a dosiahnuť psychickú stabilizáciu. Najskôr
sa však musia vyriešiť primárne následky bezdomovectva, ako sú chudoba, osamelosť, pobyt
priamo na ulici a stigmy s duševnou chorobou. Miera
144

úspešnosti liečebnopedagogickej

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

intervencie je priamoúmerná miere zabezpečenia primárnych potrieb človeka bez domova.
Znamená to mať na pamäti, že človek, ktorý nedisponuje stabilným bývaním a prespáva
priamo na ulici, alebo nemá pravidelný príjem, z ktorého si vie zabezpečiť jedlo, sa do
procesu terapie nebude vedieť zapojiť aj napriek našim a aj jeho snahám.

Výsledky výskumu
Výskum prebiehajúci s dvomi participantmi, priniesol možnosť pozrieť sa na tento
aspekt pomoci z dvoch rôznych pohľadov a komparovať ich. Rozbor dvoch prípadových
štúdií nám umožnil, identifikovať východiská práce v rámci tejto problematiky a ich
následného terapeutického usmernenia. U prvého z nich sociálna integrácia nebola úspešná a
v druhom prípade sa podarila. Liečebnopedagogická intervencia, bola v systéme pomoci
navrhnutá ako individuálny podporný program, v spolupráci s odborným tímom sociálnych
pracovníkov, psychológa a pracovným supervízorom. Liečebnopedagogické programy boli
zamerané najmä na vnútorné prežívanie jedinca v jednotlivých fázach procesu integrácie,
využívajúc pritom expresívne formy terapie. Konkrétne šlo o techniky z arteterapie,
muzikoterapie a biblioterapie a relaxačné cvičenia. Použitím expresívnych terapií, sme
dosiahli hlbokého vhľadu do problémov, ktoré si ľudia bez domova dokážu ťažko
verbalizovať a často krát si ani neuvedomujú spojitosti, medzi jednotlivými javmi v ich
živote. Expresívne terapie predstavovali, bezpečný prostriedok ako si problémy uvedomiť a
následne na nich v terapii pracovať. Boli nenahraditeľné aj v rámci abreakcie, kde sa mohli
filtrovať negatívne pocity a prežívanie. Rovnako dôležitým aspektom, bolo naučiť klienta
relaxovať a odpočívať. Táto oblasť, sa ukázala, ako dôležitou sférou, ktorá budovala
schopnosť skľudnenia sa a uvedomenia si vlastného „ja“, ktoré si vyžaduje neustálu podporu.
Správne načasovanie intervencie sa ukázalo ako významné a viedlo k úspešným výsledkom.
Zjednodušene možno povedať, že človek bez domova, musí mať vyriešené existenčné
podmienky, aby bola realizácia liečebnopedagogických programov účinná. S tým súvisí aj
potreba, spoznať nielen celé sociálne okolie jedinca, jeho aktuálne prežívanie, ale vytvoriť mu
intervenciu priamo „na mieru“.

Záver
Výsledky ďalej upozornili na podmienky terapie, ktoré by mali byť prítomné pri
terapeutickej intervencii. Za kľúčový faktor, bol identifikovaný terapeutický vzťah a pocit
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dôvery. Dôveryhodný a rešpektujúci vzťah, pomáha formovať korektívnu skúsenosť klienta v
oblasti medziľudských vzťahov. Tak sa ovplyvňuje nielen jeho napredovanie, ale znamená aj
výraznú zmenu v medziľudskej interakcii všeobecne. Potreba vzťahov sa ukázala, ako
dôležitá uţ v začiatkoch práce s ľuďmi bez domova. Sociálne prostredie, alebo jednotlivec,
ktorý jedinca podporuje v procese zmeny, zdieľa sním starosti, zlyhanie ale aj úspechy a
pomáha mu budovať vízie do budúcnosti sa ukazuje, ako silný prediktor pozitívnych zmien.
Človek bez domova, nemá vytvorenú podpornú sieť v rámci rodiny a tak je podstatné hľadať
ju v širšom sociálnom okolí. Môže tak poskytovať dočasný domov, ktorý väčšinou nikdy
nemal. Zároveň sa vytvára priestor odkiaľ môže ďalej v bezpečí expandovať, a tak napĺňať aj
ciele sociálnej integrácie. Pri neúspechu, alebo zlyhaní, má bezpečné miesto, kam sa môže
vrátiť, kde je vypočutý, má emocionálnu podporu. Takto sa eliminujú aj ďalšie prekážky,
ktoré sa vo výskume prejavili ako zásadné v procese zmeny. Išlo o nereálne očakávania,
peňažná negramotnosť, nízke sebavedomie a seba hodnota, skreslené vízie do budúcnosti, s
ktorými si jedinec sám, len veľmi ťažko poradí. Predpokladáme, že to súvisí z absenciou
predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti z primárnej rodiny, alebo inštitucionálneho zariadenia.
Ciele liečebnopedagogických programov sa vyvíjajú spolu s klientom a v priebehu cielenej
intervencie sa aj modifikujú. V našej prípadovej štúdii sa ďalej ako dôležité, ukázali témy
nového pracovného prostredia a pracovného kolektívu. V užšom zmysle, možno hovoriť o
funkčnom narábaní s medziľudskými vzťahmi a komunikácii. Rovnako tak aj seba prijatie a
seba hodnota, ktorá bola pobytom na ulici značne poškodená a nefunkčná. S tým súvisela aj
otázka nového statusu. Ďalšou výraznou témou boli vízie do budúcnosti, vďaka ktorým sa
signifikantne odzrkadľoval pozitívny posun v rámci integrácie. Vzhľadom na to, že ľudia bez
domova nepremýšľajú o budúcnosti vo veľkom časovo rozsahu, dá sa povedať, že žijú zo dna
na deň otázka budúcnosti, je veľkým pokrokom. Poslednou oblasťou v procese zmeny, bola
práca na zmysluplných činnostiach klienta a vytváraní priestoru, pre záujmové voľno časové
aktivity. Je to oblasť, ktorá bola doposiaľ opomínaná vzhľadom, na existenčné problémy
jedinca. Preto liečebnopedagogické programy, pomáhajú pri vytváraní zmysluplného trávenia
času. Ten je nepochybne spojený so seba rozvojom a lepším ukotvením v prítomnosti, ktorá v
konečnom dôsledku vytvára správne modely fungovania v budúcnosti. Obom klientom boli
vytvorené rovnaké podmienky pre liečebnopedagogickú intervenciu, a na základe vyššie
spomínaných premenných, bol v prvom prípade intervencia neúspešná a v druhom sa
podarila. Sebahodnotenie jedného z klientov prebehlo za použitia „Dotazníku kvality života“,
v ktorom sa jasne odzrkadlilo najvýraznejšie oblasti zlepšenia. O sto percent sa zlepšila
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celková kvalita života a spokojnosť s podporou od priateľov. Ďalšie oblasti sa zlepšili o
sedemdesiat percent a týkali sa fyzického zdravia a vzhľadu, energie pre bežný život,
pracovného uplatnenia, bývania a radosti zo života. Tieto výsledky nám iba potvrdzujú
doteraz zistené podmienky úspešnej integrácie.
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SEXUALITA A PARTNERSKÉ VZŤAHY U DOSPELÝCH ŽIEN
S TURNEROVÝM SYNDRÓMOM
Bc. Barbora NOVÁKOVÁ

Abstrakt: Práca teoreticky mapuje problematiku Turnerovho syndrómu z bio-medicínskeho
hľadiska. Aspekty daného syndrómu a ich jednotlivé dopady na dievčatá a ženy. Taktiež
poskytuje prehľad z literatúry na tému sexualita a vzťahy ľudí so špeciálnymi potrebami. V
empirickej časti sa zameriava na jednotlivé prípadové štúdie respondentiek. Pomocou
pološtrukturovaných rozhovorov zisťuje ich konkrétne prežívanie sexu a sexuality, tvorby
vzťahov, vyrovnávanie sa s neplodnosťou a ich celkovú životnú krivku.
Kľúčové slová: Turnerov syndróm, sexualita, vzťahy, ženy

Turnerov syndróm
Americký lekár Henry Turner si v roku 1938 všimol, že sedem jeho pacientiek spájajú
niektoré spoločné charakteristické rysy: malá postava, chýbajúci pubertálny vývoj, kožná
riasa na krku – pterygium colli, nižšia vlasová hranica vzadu na krku a obmedzená schopnosť
natiahnúť paže v lakťových kĺboch do priamky – cubiti valgi (Lebl, Zapletalová, 2005).
Vyznačovali sa normálnym ženským genitálom, nedostatočným vývojom pŕs a sexuálneho
ochlpenia (Jirásek, 1973), typickými, viditeľnými dysmorfickými stigmami a orgánovými
abnormalitami (Ranke, Saenger, 2001). Konzistentným znakom zaznamenaným pri
Turnerovom syndróme je jednoznačná identifikácia so ženským pohlavím. Avšak ukončenie
ženského vývoja, môže byť zmarené určitými faktormi počas adolescencie a dospelosti
(Pasquino, Pucarelli, & Segni, 2000). Henry Turner uverejnil svoje pozorovanie v známom
lekárskom časopise a na jeho počesť sa potom pre tento súbor symptómov zaužívalo
označenie „Turnerov syndróm“ (Lebl, Zapletalová, 2005).
Lebl et al. (2012) popisuje najčastejšie symptómy Turnerovho syndrómu a ich výskyt:
Tabuľka č. 1: Častejšie klinické prejavy u dievčat s Turnerovým syndrómom
Hlavné príznaky
Rastová porucha
98-100%
Dysgenéza gonád
95-98%
Kostné deformity
40-59%
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Vrodené poruchy obličiek
Vrodené poruchy srdca veľkých ciev
Drobné poruchy zraku a sluchu
Niektoré ďalšie vrodené odchýlky
Zvýšený pomer proximálnych a distálnych
segmentov končatín
Hypoplastická dolná čelusť
Cubitus valgus
Krátky krk
Skrátené metakarpy
Gotické podnebie
Genu valgum
Skolióza

40-59%
23-26%
20-59%
97%
60%
47%
40%
37%
36%
35%
12%

Sexualita a vzťahy
„Sexualita ešte vždy predstavuje určité tabu, ktoré však zároveň zamestnáva relatívne
veľký priestor záujmu. Na jednej strane sa sexualita spája so súkromným, často hlbokým
intímnym prežívaním (za určitých podmienok dokonca hriešnym a neprípustným), na druhej
strane dochádza k „sexualizovaniu“ takmer všetkých oblastí života. „Byť sexi“ sa stáva
imperatívom, sex alebo sexuálny kontext, sa využíva v reklamách, videoklipoch, filmoch,
považuje sa za atribút úspechu...“ (Bosá, 2003, str. 114).
Tlak spoločnosti – rovesníkov, a trend začínať so sexualitou v čoraz mladšom veku
môže byť naozaj značný. Stáva sa to súčasťou imidžu a znakom popularity. Aj tu je ale možné
pozorovať rozdiel vzhľadom na mužskú a ženskú sexualitu. „Komparatívny výskum zameraný
na sexuálne správanie sa mladých ľudí ukázal, že veľké množstvo chlapcov a mladých mužov
začína svoj sexuálny život pod nátlakom rovesníckej skupiny. Dievčatá sú na druhej strane
často vystavené tlaku na to, aby svoju sexualitu potláčali, neakceptovali ju.“ (Bosá, 2003, str.
120).
Stotožňovať lásku so sexualitou by bolo neprípustné, rovnako ako ich považovať za
protiklady alebo dokonca za niečo, čo sa vzájomne vylučuje. Príliš dlho sme si zvykli pozerať
sa na sex úkosom. Cirkev prispela svojim dielom k tomu, že sa pre nás telesnosť, slasť
a sexualita stali problémom, že sme odobrali telesnú hodnotu, že sme až príliš hlásali
hriešnosť sexuality (Riemann, 2009). Ľudská sexuálna kultúra znamená omnoho viac než
pud. Pokiaľ si dvojica ľudí, muž a žena, neposkytnú pred tým milostnú prípravu ,zmyslovú
a citovú stimuláciu, slastným pocitom blízkosti a vzrušujúcim vedomím, že jedine oni k sebe
patria, nemožno hovoriť ani o sexuálnej kultúre, ani o umení milovať. Nikdy nezabúdajme, že
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láska a milovanie je proces – po prvé dlhodobý, od zoznámenia po všetky zbližovacie akty,
vrátane pohlavného styku, a po druhé sa potom tento dlhodobý proces skladá z menších
a dielčích procesov, predstavujúcich jednotlivú milostnú udalosť vrcholiacu pohlavným
stykom. Ako proces ho taktiež prežívame, takže rešpektujeme jeho jednotlivé a dielčie fázy
(Pondelíček, 1996). „Partnerský vzťah má svoj vývin. Začína zoznámením sa dvoch ľudí.
Zvyčajne ide o vzájomnú sympatiu, ktorú ľudia pociťujú pri prvom kontakte s cudzím
človekom,“ (Prevendárová, Kubíčková, 1996, str. 14).

Sexualita ľudí so špeciálnymi potrebami
Ľudia so špeciálnymi potrebami bývajú videní spoločnosťou ako postihnutí sexuálni
partneri, sexuálne menej žiadaní a považovaní za „poškodený tovar“ (Hahn, 1981 in Giulio,
2003). Kultúrna reprezentácia ľudí so špeciálnymi potrebami ako „chorých a bezpohlavných“
je podporená a udržiavaná viacerými mýtmi. Tieto, vo vzťahu k postihnutiu a sexualite,
zahŕňajú ponímanie ľudí so špeciálnymi potrebami ako asexuálnych, ktorým chýba biologická
potreba sexu, neschopnosť byť účastný sexuálnych aktivít a idea, že ľudom so špeciálnymi
potrebami chýba potrebný sociálny úsudok správať sa sexuálne v sociálne zodpovednom
spôsobe (Anderson and Kitchin, 2000).
Sexualita je dôležitou súčasťou dospievania. Sexualita sa reflektuje v každodennom
živote u človeka so špeciálnymi potrebami, tak isto ako u ostatnej populácie. Majú také isté
sexuálne potreby ako každý priemerný človek (Leutar,Mihoković, 2007).
Napriek tomu, že mládež so špeciálnymi potrebami môže začať sexuálne žiť
v neskoršom veku ako ich rovesníci, to však neznamená, že nie sú sexuálne aktívni (Giulio,
2003). Rodičia detí so špeciálnymi potrebami sú niekedy neochotní uznať ich potenciál byť
sexuálnymi bytosťami. Ochraňujú ich pred typickými, so sexualitou spojenými skúsenosťami
detstva a adolescencie. Tým prispievajú k sociálnej inhibícii dieťaťa (Hwang, 1997 in Giulio,
2003).

Sexualita a vzťahy žien s Turnerovým syndrómom
Psychosexuálna nezrelosť je jednou z čŕt Turnerovho syndrómu, ale nedostatok
záujmu o sex je často spájaný s nízkou postavou alebo infertilitou. Je to avšak celkom
nepravdepodobné, keďže nízke ženy, ktoré nemajú Turnerov syndróm sa nevyznačujú
150

LIŠTIAKOVÁ, I. – KRÁLIKOVÁ, A. – VALÚCHOVÁ, N. (Eds.). 2015. Študentské
liečebnopedagogické dni 2015. Zborník príspevkov zo študentskej konferencie uskutočnenej dňa 14.
mája 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3920-9.

nezáujmom o sex. Taktiež ženy, ktoré sú neplodné kvôli iným dôvodom než Turnerov
syndróm bývajú sexuálne aktívne. Je pravdepodobné, že vysvetlením je rozdiel vo vývoji tých
oblastí mozgu, ktoré sa zvyčajne aktivizujú sexuálnym záujmom u žien s Turnerovým
syndrómom a nedostatkom ich spracovávania kortikálnymi oblasťami, ktoré menia vzrušenie
na činnosť(Skuse, 2009).
„Je na mieste povedať pár slov o tom, ako môžeme brať do úvahy pri posudzovaní
sexuality isté normy. Ľudská sexualita je pestrá a premenlivá. Ťažko nájsť zhodu v tom, čo je
len variant sexuality, čo je nezvyčajné, čo považovať za odchýlku a čo za nenormálne,“
(Lukšík, Supeková, 2003, str. 43). Sexuálny život dievčat a žien s Turnerovým syndrómom
má svoje špecifiká a môže sa odlišovať od ich rovesníčok. Značný dopad naň má hormonálna
liečba a vyvolávanie puberty.Odďaľovanie začiatku puberty a prvej menštruácie u mladých
dievčat s Turnerovým syndrómom má dlhotrvajúce následky na sexuálny život a kvalitu
života (Carel, 2009). Avšak vnútorné časti, ako je maternica, vaječníky a vajcovody, nie sú
pre samotný sexuálny styk rozhodujúce. Nie sú dôležité ani pre sexuálnu odozvu, reaktivitu,
aj keď napríklad maternica reaguje. Slúži avšak najmä na reprodukciu, k počatiu a pôrodu,
z čoho podrobnosti je síce dobré vedieť v rámci celkovej sexuálnej osvety a výchovy, nie
však pre vybrané lekcie v láske (Pondelíček, 1996).
Sexuálny život v puberte a rannej dospelosti je u dievčat s Turnerovým syndrómom
odlišný od ostatných dievčat (vyšší vek prvej skúsenosti) (Carel, 2009). Dievčatá
s Turnerovým syndrómom zvyknú zažívať prvý bozk, prvého priateľa a prvý sexuálny styk
neskôr než dievčatá všeobecnej populácie (Carel, 2005 in Teilmann et al, 2009).

Výskum
Výskumnú vzorku tvorí 5 žien vo veku od 19 do 51 rokov, ktorým bol
diagnostikovaný Turnerov syndróm z 5 krajín sveta, pomocou pološtrukturovaných
rozhovorov via Skype.
Tabuľka č. 2: Výskumný súbor
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Rozhovory som vyhodnocovala kvalitatívne pomocou metódy tvorenia trsov. Zistila som, že
syndróm má vplyv na sexualitu a vzťahy žien, v každom prípade unikátnym spôsobom.
Všeobecne ale možno povedať, že vek kedy začínajú intímne žiť je vyšší a podmienený
stabilným partnerstvom.

Školiteľ diplomovej práce: doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD.
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LIEČEBNOPEDAGOGICKÁ INTERVENCIA U PACIENTKY
PO MOZGOVEJ PRÍHODE
Bc. Anna KRÁLIKOVÁ, DiSart.

Abstrakt: Práca pojednáva o možnostiach liečebnopedagogickej intervencie v kontexte
problematiky náhlej cievnej mozgovej príhody. Vymedzuje problematiku ochorenia z
neurologického hľadiska, poskytuje základné definície ochorenia, symptomatiku a
podrobnejšie sa zaoberá následkami na život človeka. Objasňuje pôsobenie liečebného
pedagóga v danej oblasti, jeho kompetencie a možnosti liečebnopedagogických terapii pre
klientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. V empirickej časti pozostáva z kvalitatívneho
výskumu sledujúceho vplyv a efekt liečebnopedagogickej intervencie u pacientky po
mozgovej príhode. Jeho výsledkom sú vhodné návrhy do intervencie a starostlivosti o
klientov po mozgovej príhode.
Kľúčové slová: náhla cievna mozgová príhoda, liečebnopedagogická intervencia,
liečebnopedagogické terapie

Cieľom práce bolo poskytnúť informácie týkajúce sa problematiky náhlej cievnej
mozgovej príhody a prostredníctvom kvalitatívneho výskumu s klientkou po mozgovej
príhode ponúknuť návrhy do liečebnopedagogickej intervencie. Snažili sme sa poskytnúť
informácie pre rodiny a blízke okolie chorého klienta žijúceho s následkami mozgovej
príhody.
Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) je považovaná za tretiu najčastejšiu príčinu
smrti hneď po srdcových a onkologických ochoreniach a je zároveň jedným z najčastejších
dôvodov hospitalizácie na neurologickom oddelení ( Seidl - Obenberger, 2004). Ide o jedno
z najčastejších cerebrovaskulárnych ochorení, ktorého výskyt má tendenciu neustáleho
zvyšovania a zasahovania stále mladších vekových skupín. Svetová zdravotná organizácia
(2004, s. 13) náhlu cievnu mozgovú príhodu definuje nasledovne: „Cievna mozgová príhoda
je spôsobená prerušeným zásobovaním mozgu krvou. K tomu dochádza, keď sa tepna
privádzajúca krv do mozgu buď zapchá, alebo praskne.“ Obšírnejšiu definíciu poskytuje
nasledujúci autor. „Pri mozgovej mŕtvici je náhle prerušená dodávka krvi do niektorej z častí
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mozgu, čo vedie k smrti tejto časti mozgu. Obvykle to má dve príčiny. Prvá z nich je,
že artériu, ktorá zásobuje mozog krvou, zablokuje krvná zrazenina. Inou príčinou je krvácanie
do mozgu (intracerebrálne krvácanie) alebo krvácanie do oblasti mozgových obalov
(subarachnoidálne krvácanie).“ (Powell, 2010, s. 41). Ide teda o neurologické poškodenie
zasahujúce najdôležitejší a najcitlivejší orgán vyžadujúci neustále okysličovanie a prekrvenie.
Väčšina odborníkov sa prikláňa k názoru, že mozgová príhoda je zapríčinená vysokým
krvným tlakom. Pri jeho zvýšení dochádza k procesom, ktoré môžu v konečnom dôsledku
spôsobiť odohranie mozgovej porážky. (Faulhaber, 2008). Existuje aj však aj rad ďalších
faktorov spôsobujúcich toto závažné ochorenie „Sú nimi cukrovka, zvýšená koncentrácia
cholesterolu a triglyceridov. Ak by sa pôsobenie týchto faktorov podarilo znížiť v strednom
veku prevenciou a ich dôkladnou liečbou, môže to v budúcnosti znamenať zníženie rizika
výskytu vaskulárnej demencie vo vyššom veku.“ (Ondriášová, 2005, s. 96). American Heart
Association (2011) uviedla ako neovplyvniteľné faktory vek, pohlavie, nízku pôrodnú váhu,
rasu a genetické dispozície. Medzi ovplyvniteľné faktory zaradila hypertenziu, fajčenie,
diabetes, poklimakterickú hormonálnu terapiu, chudobné stravovanie, málo fyzickej aktivity,
užívanie alkoholu a drog, užívanie hormonálnej antikoncepcie, migrény, infekcie a ďalšie
zriedkavejšie faktory. Horáková (2011) zdôrazňuje ako neovplyvniteľný faktor genetiku, teda
výskyt mŕtvice u predkov a zdôrazňuje ako výrazný faktor kombináciu fajčenia a užívania
hormonálnej antikoncepcie u žien. Dedičnosť, ktorú spomína je zároveň zodpovedná
aj za vznik hypertenzie, ktorá ide so vznikom mozgovej príhody ruka v ruke. Tieto faktory sú
predzvesťou možného výskytu mozgovej príhody. Je dôležité preto dbať na prevenciu a riešiť
svoje zdravotné problémy včas. Keď z nedbalosti či nevysvetliteľných príčin napriek tomu
dôjde k odohraniu mozgovej príhody, možno sledovať v živote zasiahnutého človeka a jeho
okolia veľké zmeny.
Pri NCMP ide o ochorenie, ktoré ovplyvňuje všetky oblasti jeho fungovania. Zasahuje
schopnosti chorého, pohyblivosť, jeho samostatnosť, narúša naplnenie životných cieľov,
ktoré mal. Zasahuje partnerský, rodinný aj osobný život.
Ochrnutie alebo slabosť v jednej polovici tela je najzreteľnejším dôkazom NCMP.
Ochrnutie sa nachádza vždy na opačnej strane oproti zasiahnutej časti mozgu. „Jedným
z najbežnejších postihnutí následkom mŕtvice je slabosť či paralýza. Vo väčšine prípadov
postihuje iba jednu stranu tela a nazýva sa hemiplégia (ochrnutie) alebo hemiparéza
(oslabenie, čiastočné ochrnutie). Môže ísť o úplné ochrnutie jednej strany tela, vrátane tváre,
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jazyka, svalov trupu na tej strane, alebo len o miernu slabosť jednej končatiny; závisí to
od postihnutej oblasti a rozsahu mŕtvice.“ (Palmer - Palmer, 2013, s. 25). Problémy, ktoré
úzko súvisia s ochrnutím klientov po NCMP a sú podstatnými pri rehabilitácií v liečebnej
pedagogike sú ťažkosti s motorikou. V tejto kategórii sú zaradené nielen problémy s hrubou
motorikou ako je chôdza a pohyby veľkých svalových skupín, ale aj funkcie jemnej motoriky
(pohyby prstov), grafomotoriky (písanie, kreslenie) a oromotoriky (motoriky úst).
Ďalším z následkov NCMP sú problémy s rečovým ústrojenstvom zahŕňajúce okrem
problémov s rečou a hovorením aj ťažkosti s prehĺtaním. Aj tieto problémy majú súvis práve
s vyššie uvedeným ochrnutím, ktoré sa vzťahuje často aj na oblasť tváre a rečového orgánu
na strane hemiparézy alebo hemiplégie. „Náhle cievne mozgové príhody sú najčastejšou
príčinou vzniku rôznych druhov získanej narušenej komunikačnej schopnosti. Pri léziách
mozgu vaskulárnej etiológie, ktoré postihujú rôzne štruktúry CNS vzniká afázia, dyzartria,
apraxia reči alebo komunikačné deficity sprevádzajúce pravohemisferálne poškodenie mozgu.
Ide o tzv. neurogénne poruchy komunikácie, ktoré sa podľa lokalizácie a rozsahu lézie môžu
manifestovať izolovane, ale nezriedka aj vo vzájomnej kombinácii.“ (Cséfalvay, 2011, s. 7).
Pri dyzartrií ide o komplikácie s motorickým programovaním a aktom reči. Nesúvisí teda
priamo s narušením mozgu, ale s následkom znehybnenia časti tváre, ktorá sa podieľa
na tvorbe reči (Hrubá, 2013). Pri afázii nejde už o narušenie v súvislosti s motorikou,
ale o neschopnosť reč produkovať a rozumieť jej pre zasiahnutie určitých častí mozgu
vplyvom NCMP. Zmeny v mozgu sú teda zodpovedné za problém s reprodukciou
a porozumením reči. „Mŕtvica často spôsobí afáziu, teda neschopnosť vyjadrovať myšlienky
slovami (či v hovorenej alebo písanej podobe) a porozumieť reči počúvaním alebo čítaním.“
(Palmer- Palmer, 2013, s. 29).
Z kognitívnych porúch sú najzastúpenejšie poruchy pamäti a zmeny v oblasti emócií.
„Do tejto oblasti možno zahrnúť úplnú stratu pamäti, problémy spomenúť si na nedávne
udalosti a dokonca ťažkosti s porozumením pojmov, ktoré boli pred príhodou prirodzené
a bežné.“ (Monti, 2011). Okrem uvedených ťažkostí odborníci pripájajú aj deficity
v nadobúdaní nových informácií a zručností a všeobecné problémy s učením nového
(Different Stroke, 2015). Pri problémoch s pamäťou autori teda pojednávajú o problematike
krátkodobej aj dlhodobej pamäti.
Pri klientoch možno hovoriť aj o zmenách emócií priamo zapríčinených poruchou
mozgu a o sekundárnych dôsledkoch NCMP na emocionálny stav, ktorý spôsobuje vedomie
prítomnosti nepríjemných a obmedzujúcich zmien. Slezáková (2006) uvádza zmeny
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v emocionálnej oblasti zahŕňajúce striedanie nálad od eufórie po plačlivosť a depresiu,
pesimizmus v kontexte choroby a nepríjemné pocity spojené so zníženým sebavedomím,
a menejcennosťou, čo sa týka prítomnosti ochrnutia. Depresie sa často vyskytujú
aj na základe organického poškodenia mozgu.
Emocionálne deficity sú úzko prepojené aj so zmenou v sociálnej oblasti.
Problematika sociálnej izolácie, vyhýbania sa kontaktom s okolím a komunikácie nie je
u pacientov

po

mozgovej

príhode

prekvapujúca.

„K

znevýhodneniu

mentálnemu,

senzorickému, či somatickému sú mnohokrát pripojené aj znevýhodnenia v oblasti
komunikácie, sociálnych vzťahov a sociálnej integrácie.“ (Kollárová - Kollár, 2010). Tieto
problémy vznikajú akoby automaticky. Zapríčiňuje ich často znížená pohyblivosť
a samostatnosť, odkázanosť na pomoc, strach z odhalenia svojej inakosti pred inými a ďalšie
z radu ovplyvňujúcich faktorov.
NCMP sa môže stať veľkým rizikom aj pre zaužívané fungovanie rodiny. Nečakaný
príchod ochorenia jedného z detí nikdy nie je jednoduchou udalosťou v živote rodiny,
obzvlášť ak ide o rodinu s adoptovanými deťmi. Rodič v takejto situácii čelí obzvlášť ťažkým
pocitom a emóciám. Snažil sa poskytnúť domov dieťaťu, vytvoriť si vlastnú rodinu, kde má
každý svoje významné miesto, naplniť si tak túžbu po dieťati. Napokon krátko po dovŕšení
jeho dospelosti bojuje o jeho život, vidí ako sa mu dieťa zmenilo pred očami a všetku
starostlivosť i čas mu musí odznova venovať. Rodičia po nástupe ochorenia svojho dieťaťa
musia meniť svoje očakávania, rodinné stereotypy, predstavy a zabehnutý životný štýl
(Prevendárová, 2012).
Takto sme aspoň v krátkosti priblížili teóriu, z ktorej sme vychádzali počas práce
s klientkou a pri tvorbe výskumu. Keďže cieľom práce bolo hlavne overiť vplyv
liečebnopedagogickej intervencie u pacientky po NCMP, v krátkosti načrtneme ešte základné
informácie o využitých metódach a terapiách pri práci s klientkou- liečebnopedagogických
cvičeniach,

muzikoterapii,

arteterapii,

psychomotorickej

terapii,

činnostnej

terapii

a biblioterapii.
Liečebnopedagogické cvičenia patria medzi jednu z foriem práce liečebnej
pedagogiky. Ide o aktivity, pomocou ktorých je možné postupne napĺňať čiastkové aj celkové
ciele terapie „Liečebnopedagogické cvičenia sú najčastejšou formou práce s klientom.
Využívajú sa podľa možností klienta – môžu byť včlenené do denného programu,
do poradenstva, alebo môžu byť vykonávané samostatne v klinickej praxi.“ (Horňáková,
2007, s. 90). Pri práci s klientmi po NCMP je možné prostredníctvom nich zdokonaľovať
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motoriku, precvičovať kognitívne schopnosti, podporiť rozlišovanie zmyslových vnemov,
rozvíjať koordináciu a tiež sa môžu zamerať na praktické problémy v sebaobsluhe alebo
na osobné ťažkosti spojené s pridruženými zmenami v psychickej oblasti. Náplň cvičení
závisí od toho, ktorú terapiu liečebný pedagóg využíva.
Muzikoterapia používa hudbu ako základné médium pri práci s klientmi. Dokáže
pomocou nej pôsobiť na rôzne procesy a narušenia klientov po NCMP. Podľa Kovaříka
(in Horňáková, 2007) hudba pôsobí okrem emócií aj na predstavivosť a motoriku, a disponuje
akustickou energiou, ktorá je schopná rozochvieť receptory organizmu človeka. Jej pozitívom
v terapii je jej symbolická funkcia. Prostriedky, ktoré sa využívajú v muzikoterapii sú zároveň
základnými prvkami hudby- rytmus, melódia a harmónia. Pomocou týchto prvkov je možné
tvoriť rozmanité cvičenia a aktivity posilňujúce viaceré oblasti.
U klientov po mozgovej príhode je arteterapia prostriedkom vyjadrenia pocitov,
emócií, vnútornej nepohody, nespokojnosti so zmenami, depresie či iných psychických stavov
súvisiacich s ochorením „Zobrazená alebo inak stvárnená skutočnosť má hlboký vzťah
k vnútornému svetu autora a jeho problémom.“ (Horňáková, 1999, s. 99). Arteterapia je
prirodzeným prostriedkom dosahovania osobných cieľov u klientov po NCMP. Arteterapeuti
napomáhajú tieto ciele napĺňať, a tým pomôcť hľadať klientom s ťažkým hendikepom nový
zmysel života „Pomáhajú im naučiť sa prekonávať svoj hendikep, byť autentickými,
eliminovať emočné napätie, nájsť si adekvátnu sebarealizáciu a zmysel vlastného života.
Prezentovať aktuálne a reálne ašpirácie a vytyčovať si reálne ciele.“ (Šicková - Fabrici,
2006, s. 120). Pre tieto vlastnosti je práve liečba výtvarným prejavom nenahraditeľným
spôsobom vyrovnávania sa s ochorením NCMP.
Psychomotorická terapia je jedným z najvýznamnejších prostriedkov pomoci
pre pacientov po NCMP, čo sa týka rehabilitácie a nácviku motoriky klientov. Jej významné
miesto môže doplniť pravidelnú fyzioterapiu klientov, odbúrať nechuť k cvičeniu a zapojiť
do starostlivosti zábavné aktivity plné pohybu.
Činnostná terapia zahŕňajúca ergoterapiu, pracovnú terapiu a pracovnú rehabilitáciu je
ďalšou z metód, akou možno pracovať s klientom po NCMP. Ide o terapiu zahŕňajúcu
praktické pracovné činnosti, ktoré napomáhajú klientom v bežnom fungovaní „Predmetom
pracovnej rehabilitácie je príprava na návrat do každodenného života po prekonanej chorobe
alebo po úraze, ak priniesli závažné obmedzenia a ich dôsledky znamenajú zmenu spôsobu
života.“ (Horňáková, 1995, s. 43). U klientov po mozgovej príhode umožňuje nácvik
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samoobslužných činností a každodenných aktivít pre fungovanie klientov nezávislé
od pomoci druhých. Schopnosť samostatného fungovania tak smeruje k integrácii a adaptácii
jednotlivca.
Pre klientov, ktorí majú radi literatúru, knihy a túto formu tvorby je jedinečnou
možnosťou terapie aj autoterapie v domácom prostredí práve biblioterapia. Pri tejto terapii sa
využíva literatúra ako prostriedok k abreakcii a k spracovaniu vnútorných konfliktov.
Hýblová – Pilarčíková (1997) ju opisuje ako terapeutickú disciplínu využívajúcu prácu
s hovoreným a písaným slovom. Písanie vlastnej prózy vo forme denníkov, poézie,
či hudobných textov sa môže stať pre človeka s problémami filtrom vnútorného napätia,
nepohody a prostriedkom k vyjadreniu nespracovaných negatívnych pocitov.
Metodológia výskumu a výskumné zistenia
V diplomovej práci na danú tému sme využili v rámci výskumnej časti metódu
kvalitatívneho výskumu. S klientkou sme absolvovali 12 terapeutických stretnutí, ktoré sme
zaznamenávali do protokolov. Využívali sme pri nich primárne metódu pozorovania
a rozhovoru. Tieto podklady slúžili ako materiál zberu dát, ktoré sme spracovali pomocou
prvkov zakotvenej teórie. Pri tejto technike ide o kódovanie jednotlivých významových
jednotiek spozorovaných u účastníka výskumu. Následne sa tieto jednotky zaradia pod
kategórie na základe ktorých výskumník prichádza k tvorbe návrhov a záverov výskumu. Ide
o techniku, ktorá vychádza z metódy konštantnej komparácie „Pri konštantnej komparácii sa
používa dvojsmerný myšlienkový postup. Pri tvorbe teórie z prípadov výskumník pracuje
induktívne. Keď je však teória hotová, overuje ju ďalšími prípadmi, používa deduktívny
proces: porovnáva nové zistenia s teóriou.“ (Gavora, 2007, s. 52). Prakticky opisuje postup
pri zakotvenej teórii Pavelek (2010, s. 2) „Základnou myšlienkou metodiky zakotvenej teórie
je teda prístup čítania (a opätovného čítania tzv. „re-reading“) textovej databázy
(napr. poznámok z terénu) a "objavenia" premenných (tzv. kategórie, koncepty a vlastnosti)
a ich vzájomných vzťahov (už spomínaná teoretická citlivosť). Samozrejme, údaje nemusia byť
doslova textové - mohli by to byť aj napríklad pozorovania správania. Často sú vo forme
poznámok z terénu, ktoré sú ako denníkové záznamy.“ Podstatnými pri využití zakotvenej
teórie sú teda podrobné zápisy činností s účastníkom výskumu a ich následné rozčlenenie
na významové jednotky, ktoré sa neskôr kategorizujú. Na základe daných kategórii
a jednotlivých významových jednotiek sme mohli následne koncipovať návrhy a odporúčania
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do liečebnopedagogickej intervencie a starostlivosti o klienta po NCMP. Následne uvádzame
niektoré z návrhov, ktoré sú zároveň odpoveďou na výskumné otázky.

Návrhy do intervencie


Zamerať sa na obľúbené aktivity klienta a jeho záujmy.



Pripravovať pútavý program, ktorý sám o sebe bude motiváciou klienta do ďalších
stretnutí a k samotnej práci na sebe.



Pôsobiť cez silné stránky klienta na oslabené možnosti, čím dôjde k redukcii frustrácie
z neúspechu.



Úlohy v kognitívnych tréningoch a cvičeniach prispôsobiť inteligenčnej úrovni
klienta, vyhnúť sa podceneniu jeho schopností.



Pri zostavovaní podporných kognitívnych aktivít zohľadniť bežné potreby klienta,
zamerať sa na nadobúdanie vedomostí, ktoré konkrétna osoba nevyhnutne potrebuje
pre svoje denné fungovanie.



Využívať spoločenské hry a aktivity, ktoré sú pútavé pre danú vekovú kategóriu.



Pri skupine klientov po NCMP kombinovať vedomostné techniky s motorickými
pre vyhnutie

sa

monotónnosti,

fádnosti

a prílišnému

preťaženiu.

Pomocou

motorických aktivít je tiež možné precvičovať mozgové hemisféry a rôzne časti
mozgu.


Podporovať komunikáciu klienta prostredníctvom voľného rozhovoru pred, počas a po
stretnutí.



Podnecovať klienta ku komunikácii prostredníctvom začlenenia diskusie ako jedného
z hlavných bodov stretnutia. Podporovať ho v opise vyrobených produktov a vyjadrení
pocitov z jednotlivých aktivít.



Do terapii začleniť úlohy, ktorými je možné podporiť komunikáciu v cudzom prostredí
mimo domova (návšteva obchodu, priebeh terapie v inom prostredí ako doma, zadanie
úlohy stretnúť sa s kamarátkou a pod.)



Podporiť neverbálnu komunikáciu prostredníctvom hry na nástroj a rôznych
neverbálnych aktivít.
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Vytvárať pozitívnu atmosféru počas liečebnopedagogickej intervencie, nezameriavať
sa príliš často na ťažké témy, odľahčiť náročnejšie situácie.



Neúspech klienta odľahčovať, nepristupovať k nemu príliš vážne, zasmiať sa spolu
s ním, ak sa na neúspechu zasmeje, podporiť ho ocenením napriek neúspechu, dať
nádej.



Vniesť do stretnutí vtipné príbehy, zážitky, ktoré sa vzťahujú k nejakej aktuálnej téme.



Dôležitý je postoj rodiny k ochoreniu a členovi rodiny po NCMP. V rodine tejto
klientky bola vždy dobrá atmosféra a podpora, čo vnímame ako dôležitý prvok
celkového pozitívneho naladenia aj k terapii. Návrh je teda aj pôsobiť na rodinu
a snažiť sa o udržiavanie pohody v nej.



Ubezpečiť klienta o tom, že pri niektorých činnostiach je možnosť pomoci od iných
a nie je to prejav vlastnej slabosti. Túto pomoc im klient môže zasa vrátiť v inej
podobe v rámci svojich zručností.



Používať materiály, s ktorými sa jednoduchšie manipuluje (napr. využiť mäkší typ
stuhy pri tvorení, ktorý sa ľahšie strihá, použiť nožnice pre ľavákov, používať mäkší
typ ceruzky, prípadne pastelky, aby sa klient zbytočne nenamáhal s príliš tvrdými,
na ktoré je potrebný vysoký prítlak atď.)



Pracovať na zmene prísneho postoja k svojmu telu a k sebe cez techniky zamerané
na vnímanie tela a psychické spracovanie problematiky NCMP.



Uvedomiť si, že frustrácia nemá vždy len negatívny dopad a nedokážeme sa jej vždy
vyhnúť. Často provokuje človeka k napredovaniu a rozvoju niektorých schopností.



Klientovi po NCMP sprostredkovávať postupne stále viac príležitostí na sociálny
kontakt, aby sa neuzavrel pre okolím.



Podporovať klienta v kontaktovaní sa aj so známymi osobami, kamarátmi,
príbuznými. Zadávať túto úlohu napr. aj v rámci domácej úlohy do nasledujúceho
stretnutia.



Do terapie zakomponovať samostatné cestovanie, ak je to možné, pre elimináciu
neistoty z neznámeho a zároveň nácvik bežných zručností, podporu samostatnosti.
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Na začiatku stretnutí pri privítaní sa s klientom zakomponovať podanie ruky, aby sa
postupne odstránili bariéry z jej podania a stalo sa tak pre klienta prirodzenejším
gestom.



Poskytnúť klientovi jednoduché prostriedky k zvládnutiu smútku v bežnom živote
a prípadných depresii z ochorenia (postarať sa o seba niečím, čo má rád- šálka kávy,
počúvanie hudby, prechádzka, stretnutie s priateľom, dostatok oddychu a relaxu...)

Použitie pre prax


Je nevyhnutné pripraviť zdravotnícky, rehabilitačný a akýkoľvek iný pomocný
personál rovnako ako psychologickú a liečebnopedagogickú intervenciu na možný
výskyt NCMP aj u mladej populácie pre zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti.



Pri klientoch po NCMP je nevyhnutný komplexný prístup zahŕňajúci starostlivosť
o všetky oblasti života a fungovania, ktorý zabezpečí čo najvyššiu kvalitu života
klientov.



Liečebná pedagogika disponuje kvalitami, ktoré sú prospešné pre klientov s diagnózou
NCMP pre jej všestranné zameranie a individuálny prístup k potrebám klientov.



Pri rehabilitácii telesných, kognitívnych, motorických a ďalších funkcii nemožno
zabúdať na psychickú a sociálnu oblasť fungovania, ktorá je mozgovou príhodou
významne zasiahnutá.



V terapeutickej intervencii je potrebné dbať na celkovú pohodu klienta a motivovať ho
zapojením jeho záujmov, záľub a želaní do stretnutí.



Pri tvorbe programu je potrebné zohľadniť vek, inteligenčnú úroveň a celkové
schopnosti klienta.



Pri práci s klientom je potrebné sa zamerať aj na jeho rodinu, podporovať ju,
ponúknuť informácie a pomoc rodinným príslušníkom.



Hlavný dôraz v terapii je potrebné klásť na človeka, jeho potreby a želania. Samotná
choroba nie je v intervencii prvoradá. Jej ovplyvňovaním sa snažíme pomôcť práve
fungovaniu človeka, ktorý je v terapii prioritou.
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Liečebná pedagogika je efektívna pri rehabilitácii klientov po mozgovej príhode
pre jej široké možnosti pôsobenia. Počas vykonávania praxe sme mali možnosť overiť jej
možnosti, čo sa týka rehabilitácie narušených kognitívnych schopností, motorických
schopností, poskytnutia zručností pre bežný život, otvorenie a podnecovanie k sociálnemu
kontaktovaniu, komunikácii a podpory psychickej odolnosti a kondície. Prostredníctvom
intervencie sa rozbehlo veľa vnútorných procesov u klientky, týkajúcich sa vyrovnávania sa
s aktuálnym stavom a vzťahom k sebe. Intervencia poskytla impulzy k nácviku kognície
a motoriky, poskytla príklady ako ich bežne vykonávať tak, aby neboli iba niečím nanúteným,
ale aby sa stali pre klientku okrem efektivity aj zábavnými. Klientka počas intervencie
reštartovala niektoré svoje schopnosti, o ktorých pochybovala. Pre tieto a mnoho ďalších
ukazovateľov je potrebné podporovať myšlienku, že liečebný pedagóg by sa mal stať
súčasťou tímu pracujúceho na rehabilitácii klientov po NCMP a prispievať k ich úzdrave.
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BENEFITY BAZÁLNEJ STIMULÁCIE PRE KLIENTA PO
NÁHLEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE
Bc. Lucia VOJTKOVÁ

Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá významom využitia konceptu Bazálnej stimulácie u
klienta po náhlej cievnej mozgovej príhode a výskumne overuje vplyv aplikácie tejto metódy
v jednej prípadovej štúdií. Nahliada na vznik a priebeh cievnych mozgových príhod a tiež na
následky, ktoré spôsobujú. Práca objasňuje koncept Bazálnej stimulácie v kontexte liečebnej
pedagogiky a benefity, ktoré táto terapeutická intervencia prináša pre klienta po náhlej cievnej
mozgovej príhode. Klient po náhlej cievnej mozgovej príhode sa stáva závislým od svojho
okolia, zaradenie intervenčných stratégií podľa konceptu Bazálnej stimulácie do procesu
starostlivosti prispieva k zlepšeniu stavu klienta. V diplomovej práci sú uvedené techniky
konceptu Bazálnej stimulácie, ktoré sa dajú zaradiť do procesu starostlivosti a je vyzdvihnutý
ich prínos pre klienta. Výskumná časť práce prináša systematický záznam stretnutí s klientom
a následnú analýzu zistení. Prácu uzatvára návrh záznamového hárku určeného na sledovanie
zmien u klienta v procese intervencie v bazálnej stimulácii.
Kľúčové slová: bazálna stimulácia, náhla cievna mozgová príhoda, klient, benefity,
intervencia

Náhla cievna mozgová príhoda
Zjavujú sa náhle, aj z pocitu plného zdravia. Aj preto sa symptómy chorôb mozgových
ciev označujú ako náhle cievne mozgové príhody (NCMP) (Černý a kol., 1995). Náhla
cievna mozgová príhoda je náhle vzniknutou mozgovou poruchou, ktorá môže byť ložisková
aj globálna a je spôsobená poruchou cerebrálnej cirkulácie - ischémiou alebo hemoragiou
(Ambler, 2006).
Cievne ochorenia mozgu, ako uvádza Schettler a kol. (1995), predstavujú v štátoch
kde prevláda priemysel tretie najčastejšie ochorenie vôbec a sú najčastejšou príčinou trvalej
invalidity. Podľa Vestenickej (2002) vo vyspelých západných krajinách, ale aj u nás, sú
cerebrovaskulárne ochorenia treťou najčastejšou príčinou smrti a predstavujú tiež významný
zdravotnícky a sociálno - ekonomický problém. Vo vysokom percente postihujú najmä ľudí v
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najefektívnejšej fáze života, z ktorých približne 50 %, ktorí prežijú, má trvalý neurologický
deficit a viac ako 25 % si vyžaduje dlhodobú starostlivosť. Preto sa momentálne stáva vysoko
aktuálnou úlohou skúmanie príčin, mechanizmov vzniku a hľadanie najoptimálnejších
spôsobov prevencie tohto ochorenia. Pretože prvým predpokladom pre efektívnu liečbu
cievnych mozgových príhod je včasná a správna diagnostika.
Černý a kol.(1995) zastávajú delenie cievnych mozgových príhod na dve veľké skupiny a to
na ischemické a hemoragické. Tie delia nasledujúcim spôsobom :


Ischemické CMP fokálne :
a) prechodné – TIA= tranzitórny ischemický atak - tento typ CMP má trvanie
sekundy, minúty, prípadne hodiny, maximálne 24 hodín.

TIA je dôležitý z hľadiska informácií, pretože naznačuje „malý“ iktus a môže signalizovať
a varovať pred „veľkým iktom“. Jeho trvanie sa uvádza v minútach. Ak pretrváva dlhšie
a symptomatika odznie cca do 3 týždňov, je označovaný pojmom RIND (Ambler, 2006).
-

RIND = príznaky trvajú viac ako 24 hodín a menej ako 3
týždne.

b) mozgový infarkt


Ischemické CMP celkové :
a) prechodné (synkopy, mdloby)
b) s trvalými následkami

Medzi dokázané nemodifikovateľné rizikové faktory, ktoré spôsobujú vznik CMP patria
podľa Vestenickej (2002) vek, pohlavie, rasa, genetické faktory a medzi modifikovateľné
patria hypertenzia, ochorenie srdca, diabetes mellitus, TIA, karotická stenóza, obezita,
fajčenie, nadmerné pitie alkoholu.
Schettler a kol. (1995) uvádzajú manifestáciu typických klinických príznakov
hemoragie, ktoré sa začínajú veľmi prudkou bolesťou hlavy lokalizovanou väčšinou v šiji.
V závislosti na rozsahu krvácania potom nasledujú neurologické ložiskové príznaky a poruchy
vedomia rôzneho stupňa vedúce až k hlbokej kóme a bulbárnemu syndrómu. Väčšinou sa po
niekoľkých minútach dostaví výrazná stuhnutosť šije, ktorá však v hlbokej kóme môže
chýbať. Symptomatika má tendenciu v krátkom časovom úseku po vzniku CMP progredovať
u väčšiny klientov. Hemoragické CMP vznikajú väčšinou behom nejakej činnosti, iba v 15%
bol preukázaný vznik CMP v spánku. Až 40% klientov postihnutých týmto typom CMP
udáva úvodnú bolesť hlavy a je taktiež prítomná porucha vedomia v 50%. Medzi
najdôležitejší symptóm na podozrenie vzniku hemoragie je zvracanie (Kalita a kol., 2006).
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Ako sme už uviedli, cievne mozgové príhody sú častou príčinou nesebestačnosti ale aj smrti
klientov, preto ako uvádza Vestenická (2002) je nevyhnutná včasná a presná diagnostika,
ktorá je predpokladom účinnej liečby. Pretože táto liečba je časovo veľmi náročná, je dôležité
aby prvotné zhodnotenie stavu klienta bolo čo najrýchlejšie a bola mu poskytnutá adekvátna
liečba. V prípade ak dôjde k úplnému zastaveniu cievneho zásobenia mozgu po dobu 1
minúty, mizne neuronálna aktivita a po 5 minútach sa začne proces, ktorý môže mať za
následok deštrukciu mozgového tkaniva, ktorá je nezvratná.
Pri cievnej mozgovej príhode dochádza k poškodeniu mozgu, ktoré má za následok
poruchy hybnosti v motorickej oblasti mozgovej kôry, v mozgovom kmeni alebo v malom
mozgu. K významnému porušeniu pohybu dochádza vtedy, ak hematóm tlačí na motorické
centrum a následne ho poškodí. Pretože každá z hemisfér vplýva na koordináciu pohybov
opačnej strany tela, klient zvyčajne trpí ochabnutosťou alebo ochrnutím jednej strany
(hemiplégia/hemiparéza). To znamená, že ak krvácanie nastane v motorickom centre pravej
hemisféry, dá sa predpokladať, že u klienta sa prejavia problémy s hybnosťou ľavej ruky
a nohy (Powell, 2000).
Cievna mozgová príhoda môže spôsobiť výrazné narušenie schopnosti hovoriť. Afázia,
ako uvádza Ambler (2006) je porucha komunikácie, pri ktorej je narušená produkcia a tiež
porozumenie reči. Vzniká pri lézií dominantnej hemisféry. Bartko (1985) rozlišuje dva typy
afázie. Pri amnestickej afázii ide o ľahšiu formu poruchy, s absenciou schopnosti
pomenovania predmetov správnym slovom a s absenciou slovnej zásoby. Typický je prejav
„zarazenia“ v reči, kedy si klient nedokáže spomenúť na konkrétne slovo a opisuje ho inými
slovami. Druhým typom je totálna afázia, pri ktorej klient buď neprodukuje reč vôbec, alebo
jeho produkcia reči je obmedzená iba na jedno slovo, slabiku. Taktiež absentuje porozumenie
hovorenej reči, klient nedokáže opakovať slová, vety, nedokáže porozumieť čítanému
a absentuje aj schopnosť písať a čítať. To znamená, že tu je prítomná motorická percepčná
afázia, alexia, agrafia a ďalšie poruchy.
Powell (2000) uvádza položky, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia mozgu a ktoré
veľmi výrazne ovplyvňujú osobný, rodinný, sociálny a pracovný život klientov po cievnej
mozgovej príhode. Medzi tieto položky patrí priestorové vnímanie, pamäť, koordinácia
pohybov/rovnováha, výdrž/únava, zmyslové vnímanie, reč, jazykové schopnosti, motivácia,
sebahodnotenie/náhľad,

vzťahy,

nálada/emócie,

strata

zábran/impulzivita,

tolerancia,

exekutívne schopnosti (plánovanie, organizovanie). Medzi najviac obmedzujúce dôsledky
CMP, ktoré majú výrazný vplyv na každú činnosť klienta sú únava, strata výdrže
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a vyčerpanosť. Pretože čím viac klient pociťuje únavu a vyčerpanosť, tým sa oslabujú jeho
kognitívne schopnosti a následne to spôsobuje nižšiu odolnosť voči stresovým situáciám.
Powell (2000) ďalej spomína fakt, že poškodenie mozgu spôsobené CMP vplýva na základné
schopnosti človeka, ktoré nadobúda už v detstve a to schopnosť udržať moč a stolicu.

Koncept bazálnej stimulácie
Koncept bazálnej stimulácie vznikol počas päťročného vedeckého projektu v rámci
doktorandského štúdia a jeho autorom je prof. Dr. Andreas Fröhlich. Bazálna stimulácia, ako
uvádza Friedlová (2013) sa považuje za ošetrovateľskú a liečebnú metódu, ktorá umožňuje
klientovi vnímať vlastnú identitu, zlepšuje jeho komunikáciu a napomáha mu zvládnuť
orientáciu v čase a priestore. Dôvodom prečo je tento koncept zaraďovaný do programu pre
klientov je jeho široké spektrum techník, ktoré sa orientujú na podporu komunikácie,
vnímania a pohybové aktivity klienta. Tieto potreby sú zachovávané v každej životnej
situácií. Koncept bazálnej stimulácie znamená pre terapeuta rozšírenie jeho kompetencií. Ten
na základe analýzy klientovho somatického a tiež mentálneho stavu rozhodne o integrácií
vhodných techník konceptu do starostlivosti o klienta. Terapeut stimulujúce techniky pridáva,
alebo mení na základe vývinu stavu klienta. Táto kreatívna, samostatná a kompetentná práca
poskytuje určité benefity aj pre terapeutov. Veľakrát ich chráni pred tzv. syndrómom
vyhorenia. V neposlednom rade koncept prispel ku zvýšeniu kvality ošetrovateľskej
starostlivosti a podporil nutnosť vykonávania výskumu v ošetrovateľstve (Friedlová, 2007).
Koncept bazálnej stimulácie, podľa Friedlovej (2006) dáva klientovi možnosť:


Vnímať hranice svojho tela



Mať zážitok zo seba samého



Vnímať okolitý svet



Vnímať prítomnosť iného človeka

Benefity terapeutickej intervencie pre klienta po náhlej cievnej mozgovej príhode
V pomáhajúcich profesiách je dôležité, aby si odborníci ujasnili svoje pocity a spôsob
prijatia svojich rolí. Tým, že terapeuti pochopia svoje potreby a potreby svojich klientov a
spoznajú seba samých, im to prinesie benefity v pochopení potrieb svojich klientov
a prejavovaní tolerancie k ich názorom a orientácií v ťažkej životnej situácií (Šamánková,
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2011). Klient po poškodení mozgu nastupuje na dlhú cestu uzdravovania, ktorá sa delí do
niekoľkých štádií. Pre úspešnosť uzdravovacieho procesu je nevyhnutné sa ku každému
klientovi správať a pristupovať podľa toho, v akom štádiu rekonvalescencie sa momentálne
nachádza (Powell, 2000).
Terapeuti, ktorí pracujú podľa konceptu bazálnej stimulácie sa snažia na klientov
nazerať ako na osobnosti, nezávisle na ich aktuálnom telesnom, mentálnom, duševnom stave
a na ich postihnutí. Čo je najdôležitejšie, u klientov sa neanalyzujú ich deficity, ale zachované
schopnosti a práve preto terapeuti musia dobre vedieť ako tieto klientove schopnosti rozvíjať.
Koncept bazálnej stimulácie a jeho prvky dávajú možnosť pre rozvíjanie klientových
schopností aj v tej najelementárnejšie rovine. K tomu, aby liečba bola úspešná, by klientove
schopnosti mali byť analyzované a tiež integrované do starostlivosti v spolupráci s celým
terapeutickým tímom (Friedlová, 2007).

Empirická časť diplomovej práce
V empirickej

časti

diplomovej

práce sme

realizovali

kvalitatívny výskum.

Terapeutická intervencia, ktorú sme orientovali na klientku v stave po NCMP, bola cielená,
zámerná, organizovaná a plánovaná. V pravidelných stretnutiach sme aplikovali niektoré
z techník konceptu bazálnej stimulácie, orientovali sme sa predovšetkým na somatickú
stimuláciu, vychádzajúc z aktuálneho stavu klientky. Keďže ide o chronické štádium stavu
klientky, výrazné zlepšenia v jej stave už nie sú pozorovateľné. Našim cieľom bolo
predovšetkým dosiahnuť čiastkové zlepšenia u klientky, čo bolo v konečnom dôsledku aj
pozorovateľné, podľa klientkiných prejavov. Na základe všetkých týchto zistení, ktoré sme
nadobudli počas našej terapeutickej intervencie orientovanej na klientku usudzujeme, že
techniky z konceptu bazálnej stimulácie prinášajú benefity aj pre klientov v chronickom
štádiu po náhlej cievnej mozgovej príhode. Aj napriek tomu, že v stave týchto klientov už
nemôžeme očakávať výrazné zmeny a zlepšenia, benefity vidíme hlavne v tom, že techniky
z konceptu bazálnej stimulácie prinášajú úľavu, ukľudnenie a pokojný stav pre týchto,
niekedy veľmi nekľudných a nepokojných, klientov. Taktiež im tieto techniky dopomáhajú ku
lepšiemu

prekrveniu

a

zahriatiu

postihnutých

končatín.

A v neposlednom

rade

prostredníctvom týchto techník je klientom poskytnutý dotyk a vnímavá prítomnosť od
terapeuta, ktorý je počas celého trvania intervencie zameraný a sústredený na klienta, čo je
podľa nášho názoru tým najdôležitejším a najprínosnejším v tejto intervencií.
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Záver
Keď sa človek z ničoho nič ocitne pripútaný na lôžko, práve v tej chvíli sa mu začne
meniť život. Veci pre neho dovtedy samozrejmé a jednoduché sa stávajú tými najzložitejšími.
Presne toto sa deje s klientom, ktorý dostane náhlu cievnu mozgovú príhodu. Nie je schopný
sa hýbať, rozprávať, jesť, piť, nie je schopný samostatne fungovať a je plne odkázaný na
svoje okolie. Prevozom do nemocnice a okamžitou hospitalizáciou sa začína liečba tela
klienta. No čo zostáva skryté je jeho duša, ktorá v takýchto chvíľach veľmi trpí. V našej
diplomovej práci sme sa snažili poukázať na dôležitosť toho, aby bola takémuto klientovi
poskytnutá aj iná ako zdravotná starostlivosť a na benefity, ktoré takáto starostlivosť prináša.
Práve koncept bazálnej stimulácie dáva priestor pre poskytnutie starostlivosti v inej dimenzií.
Hľadí na takéhoto klienta predovšetkým ako na človeka, ktorý aj napriek závažnosti svojho
ochorenia ostáva ľudskou bytosťou, ktorá potrebuje pozornosť, úctu, pocit istoty a bezpečia.
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KVALITA ŽIVOTA SENIOROV AKO SOCIÁLNA
KATEGÓRIA
Bc. Veronika BUGÁROVÁ

Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie kvality života seniorov žijúcich
v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Venuje sa vymedzeniu základných pojmov – kvalita
života, seniori, približuje nám typológiu zariadení a jednotlivé sociálne služby, ktoré sú
v rámci nich seniorom poskytované. Na základe uskutočneného výskumu v zariadeniach
poskytujúcich sociálne služby seniorom, diplomová práca hodnotí kvalitu života seniorov
z hľadiska dôležitosti životných hodnôt a spokojnosti s ich prežívaním tej etapy života,
v ktorej sa stávajú osamelí a vzhľadom na svoj zdravotný stav v mnohých prípadoch odkázaní
na pomoc iných.
Kľúčové slová: kvalita života, seniori, sociálna starostlivosť o seniorov, sociálne služby,
zariadenia sociálnych služieb pre seniorov

Teoretické východiská kvality života
Kvalita života predstavuje pojem, ktorý je v súčasnosti často používaný a jeho
definícia má veľa podôb. Každý odborník vo svojej profesii poníma pojem kvalita života
z iného uhľa pohľadu, čím sa jednotlivé názory rozchádzajú, ale zároveň utvárajú
komplexnejšiu predstavu o podstate tohto pojmu. Preto tento pojem označujeme ako
multidisciplinárny (Bačová, ed., 2008).
Jedinec vo všeobecnosti chápe kvalitu svojho života ako spokojnosť s jeho doterajším
prežívaním. Ak svoj život hodnotí ako zmysluplný a je s ním spokojný, hovorí, že kvalita jeho
prežitého života je na vysokej úrovni (Křivohlavý, 2002).
Spomedzi autorov, ktorí definujú pojem kvalita života, sa prikláňame k definícii podľa
Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vymedzuje kvalitu života jedinca „ako vnímanie jej
pozície v živote v kontexte kultúrnych a hodnotových systémov, v ktorých žije a vo vzťahu k jej
cieľom, očakávaniam, normám a záujmom. Je to širokospektrálny koncept zahŕňajúci
komplexným spôsobom fyzické zdravie osoby, psychologický stav, úroveň nezávislosti,
sociálne vzťahy, osobné presvedčenia a ich vzťah k hlavným rysom životného prostredia. Táto
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definícia odráža pohľad, ktorý kvalitu chápe ako subjektívne hodnotenie, ktoré je vložené
v kultúrnom, sociálnom a enviromentálnom kontexte. Kvalita života sama o sebe sa nemôže
zjednodušene prirovnávať k pojmom ako sú zdravotný stav, životný štýl, spokojnosť so
životom, mentálny stav alebo subjektívnu pohodu. Skôr je to multidisciplinárny koncept
zahrňujúci vnímanie týchto alebo iných aspektov života osoby“ (WHO, 1999, str. 7).
Kvalitu života teda chápeme ako spokojnosť jedinca s prežívaním života. Ide o jeho
subjektívny pohľad, ktorý je ovplyvňovaný viacerými faktormi. Vo všeobecnosti ju meriame
viacerými metódami, ktoré jednotlivo môžeme využiť aj pre viac sociálnych kategórií.

Seniori a starostlivosť o túto špecifickú sociálnu kategóriu
Starnutie je prirodzený proces, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou života. Starnutím
jedinec rastie a dozrieva na psychicky a fyzicky vyspelú osobnosť, ktorá prechádza
jednotlivými obdobiami života. Posledným obdobím života, kedy si jedinec plní svoje životné
ciele a hodnotí svoj doteraz prežitý život, je obdobie staroby. Jedinec v tomto období je
označovaný ako starý človek, starec, dôchodca. Jedným z označení pre jedinca tohto obdobia
je aj senior.
Sociálna kategória seniori predstavuje jedincov, ktorí prežívajú poslednú etapu svojho
života. Z chronologického hľadiska ich delíme :


65 – 74 rokov: mladí seniori



75 – 84 rokov: starí seniori



85 a viac rokov: veľmi starí seniori (Mühlpacher, Staníček, 2001).

S pribúdajúcim vekom u nich nastávajú komplikácie vo fyzických a psychických
danostiach, ktoré sa stávajú rozhodujúcimi faktormi pri zabezpečovaní ich potrieb
každodenného života. Starnutie je proces, ktorý zasahuje všetky oblasti ľudského organizmu.
Seniori v tomto období prežívajú výrazné zmeny svojho statusu a celkového ich postavenia
v spoločnosti, s ktorým sa musia vyrovnať. Vtedy u mnohých nastáva čas na zmenu
sociálneho prostredia a na výmenu domácej starostlivosti za odbornú sociálnu starostlivosť
poskytovanú zariadeniami sociálnych služieb pre seniorov, ktoré v zmysle zákona NR SR č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách zabezpečujú sociálne služby: zariadenie podporovaného
bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko,
domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár.
Náplňou týchto zariadení je odborná starostlivosť, aj liečebnopedagogická, ktorá je
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zameraná na skvalitnenie posledných rokov života seniorov, pričom sa nezabúda na ich
špecifické potreby ako jedincov. Pri práci so seniormi žijúcimi v zariadení poskytujúcom
sociálne služby je dôležité podporovanie ich samostatnosti a zodpovednosti za ich život,
k čomu liečební pedagógovia využívajú rôzne liečebnopedagogické cvičenia, programy
a koncepty.
Snahou spoločnosti v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti seniorom nesmie
byť len kvantita ponúkaných sociálnych služieb, ale hlavne ich kvalita, ktorá sa bude odrážať
v spokojnosti seniorov ako prijímateľov sociálnej služby.
Výskumná metóda a výskumná vzorka
Cieľom výskumu diplomovej práce bolo zistiť kvalitu života seniorov žijúcich v
zariadeniach poskytujúcich sociálnu starostlivosť. Na zistenie kvality života u seniorov vo
zvolenom type zariadení sme ako výskumnú metódu použili štandardizovaný dotazník kvality
života SQUALA od Zannottiho. Autor pri jeho tvorbe vychádzal z Maslowovej trojstupňovej
teórie. Dotazník obsahuje 23 otázok – oblastí, týkajúcich sa každodenného života, na ktoré
respondent odpovedá na päťbodovej stupnici dvomi spôsobmi :


hodnotenie subjektívnej dôležitosti jednotlivých oblastí každodenného života,



hodnotenie, ako je s jednotlivými oblasťami každodenného života spokojný.

Kvalita života sa v ňom označuje ako zisťovanie rozdielu medzi prianím a očakávaním
jedinca na jednej strane a jeho reálnou situáciou na strane druhej (Zannotti, 1994 citovaný
podľa Dragomireckej a kol., 2006).
Výskum prebiehal v niekoľkých zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov
v Banskobystrickom kraji: ZSS Jesienka, Prochot, Dominik, n. o., Veľká Lehota, DD a DSS,
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Vitalita, n. o., Banský Studenec, ZSS Samaritánka, n. o.,
Žarnovica.
Z celkového počtu 120 dotazníkov bola návratnosť 83 dotazníkov, čo predstavuje
69,17 % účasť respondentov na výskume. Skupinu respondentov tvorilo 26 mužov (31,32 %)
a 57 žien (68,68 %) žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, s priemerným vekom
respondentov 80 rokov. Prevažná väčšina respondentov žije v obci/meste do 50 000
obyvateľov a prevahu mali respondenti s ukončeným len základným vzdelaním (38,55 %).
Necelých 56 % respondentov hodnotí svoju finančnú situáciu priemerne, viac ako polovica
odpovedajúcich respondentov, sú seniori – vdovec/vdova a veľká časť, necelých 80 %
respondentov, odpovedalo na poslednú otázku, týkajúcu sa detí, kladne.
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Výsledky výskumu a interpretácia
Dôležitou súčasťou diplomovej práce bolo stanovenie a následné overenie
výskumných hypotéz:
Hypotéza č. 1 – H1: Muži považujú príjemné prostredie a bývanie za viac dôležité ako ženy.
Zo získaných údajov vyplýva, že muži považujú príjemné prostredie a bývanie za dôležitú
oblasť v živote jedinca. Môžeme teda povedať, že hypotéza sa potvrdila.
Hypotéza č. 2 – H2: Muži považujú slobodu za viac dôležitú ako ženy.
Muži spravidla potrebujú väčšiu slobodu, voľnosť rozhodovania, miesto pre vlastnú
realizáciu. Na základe nášho výskumu však musíme povedať, že v tomto prípade to nie je
pravda. Podľa spracovaných údajov vyplýva, že muži nepovažujú slobodu za dôležitejšiu ako
ženy. Hypotéza sa nepotvrdila.
Hypotéza č. 3 – H3: Ženy sú so zdravím viac spokojné ako muži.
Získané a spracované údaje ukázali opak stanovenej hypotézy. Muži sú so zdravým viac
spokojní ako ženy. Hypotéza sa nepotvrdila.
Hypotéza č. 4 – H4: Ženy sú s rodinnými vzťahmi viac spokojné ako ženy.
Rodinné vzťahy sú v živote seniorov dôležité. Dodávajú im pocit, že sa niekto o nich zaujíma,
že ich niekto má rád. Tieto vlastnosti sú prevažne ženskými vlastnosťami, čo sa vťahuje aj na
uvedenú hypotézu. Hypotéza sa potvrdila.
Hypotéza č. 5 – H5: Ženy sú s pocitom bezpečia viac spokojné ako muži.
Ženy sú všeobecne v spoločnosti chápané ako bezbrannejší jedinci. Z toho vyplýva, že
potrebujú niekoho, alebo niečo, čo im poskytne pocit bezpečia. Na základe tejto hypotézy
môžeme povedať, že ženy sú viac spokojné s pocitom bezpečia v zariadeniach sociálnych
služieb ako muži. Hypotéza sa potvrdila.
Z porovnania hodnotenia dôležitosti ostatných oblastí života dotazníka medzi
respondentmi mužského a ženského pohlavia si môžeme ďalej všimnúť výrazné rozdiely
v hodnotení oblastí mať a vychovávať deti a byť v bezpečí, ktoré ženy hodnotia ako
dôležitejšie ako muži. Naopak dobré jedlo je pre seniorov mužského pohlavia oveľa
dôležitejšie ako pre seniorov - ženy. V ostatných oblastiach života sa názory na hodnotenie
ich dôležitosti v živote jedinca u oboch sledovaných kategórií respondentov výrazne
neodlišujú.
Pri porovnaní spokojnosti s prežívaním hodnotených oblastí medzi respondentmi
mužského a ženského pohlavia boli výrazné rozdiely v hodnotení spokojnosti s prežívaním
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oblastí mať a vychovávať deti, rodinné vzťahy, láska, so spokojnosťou s prežívaním ktorých
sú ženy výrazne spokojnejšie ako muži. Naopak so sebestačnosťou v starostlivosti o seba
samého a oblasťou peňazí sú seniori mužského pohlavia oveľa spokojnejší ako seniori - ženy.
V ostatných oblastiach života sa v prevažnej časti prejavuje väčšia spokojnosť s ich
prežívaním u žien ako u mužov.
Pri hodnotení dotazníka si môžeme vo všeobecnosti všimnúť, že s prežívaním tých
oblastí života, ktoré považujú respondenti za dôležité v živote jedinca, sú zároveň aj spokojní.
Návrhy a opatrenia
Medzi dôležité oblasti života, ktoré sa často opakovali aj v otvorenej otázke, patrí
oblasť zdravia, ktorá súvisí s fyzickou sebestačnosťou. V tomto období, organizmus a celková
osobnosť seniora upadá, preto je ťažké nájsť opatrenia sociálnej starostlivosti, ktorými by sme
mohli zvýšiť kvalitu života v oblasti zdravia. Je však možné zvýšiť sebestačnosť a mobilitu
seniorov, a to kompenzáciou ich zdravotných znevýhodnení rôznymi kompenzačnými
pomôckami a vybavením zariadenia, ktorým by sa zvýšila ich mobilita. Tiež je možné
využívanie liečebnopedagogických cvičení – psychomotorická terapia, ktorá by sa dala
využívať v rámci „ranných rozcvičiek“ seniorov, ktoré rozhýbu nielen telo a myseľ, ale
pozitívne naladia seniora do ďalšieho dňa a zvýšia jeho chuť do života.
Pri hodnotení dôležitosti môžeme spomenúť ako dôležité oblasti života rodinu,
rodinné vzťahy a vychovávanie detí. Tieto oblasti sú viac dôležité pre ženy, pretože
prirodzene vychádzajú z ich predurčenosti k materstvu. Vo všeobecnosti nám výskum
hodnotenia dôležitosti a spokojnosti s touto oblasťou života potvrdil teoretické poznatky, že
rodina je v období staroby veľmi dôležitou súčasťou života našich najstarších. Každodenný
kontakt, komunikácia, záujem zo strany rodiny pozitívne pôsobí na ich psychickú pohodu,
ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu ich života. Preto by sme navrhovali podporu tohto kontaktu
prostredníctvom rôznych spoločných stretnutí seniorov a ich rodín prostredníctvom výletov,
prechádzok, narodeninových osláv v kruhu rodiny, možno niekedy aspoň motiváciou k
častejším návštevám čím by sa rodinné vzťahy prehlbovali a život v zariadení sociálnych
služieb by pre seniorov nepredstavoval len „východisko z núdze“ ale zariadenie poskytujúce
kompletnú sociálnu starostlivosť by sa tak stalo pre nich skutočným novým domovom.
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TERAPEUTICKÉ PRÍSTUPY AKO DETERMINANT KVALITY
ŽIVOTA SENIOROV
Bc. Marianna ŠIMOVIČOVÁ

Abstrakt: Práca sa zaoberá analýzou vplyvu rôznych terapeutických prístupov na kvalitu
života seniorov s Alzheimerovou chorobou formou zmiešaného výskumu. V práci je použitý
kvantitatívny výskum formou dotazníkov pre rodinných príslušníkov seniorov s
Alzheimerovou chorobou a kvalitatívny výskum na základe rozhovorov so zamestnancami
pomáhajúcich profesií z Centra Memory.
Kľúčové slová: demencia, senior s Alzheimerovou chorobou, kvalita života, terapeutické
prístupy

Dnešná spoločnosť sa neustále snaží skvalitňovať životné podmienky všetkých
obyvateľov a tak zaisťuje spokojnosť i seniorov. Staroba môže byť vnímaná v mnohých
prípadoch ako obdobie nesamostatnosti a závislosti na druhých. Toto obdobie nesie so sebou
určité nové možnosti, ale tiež aj limity v oblasti sebestačnosti. Snahou spoločnosti by malo
preto byť tieto postoje zmeniť a to aktívnym prístupom, ktorý by prispel ku zlepšeniu kvality
života seniorov a zmenil tak negatívny postoj, ktorý má ku starobe väčšina ľudí.
V posledných rokoch sme mohli zaznamenať výrazné zlepšenie úrovne starostlivosti
o seniorov. Človek je vnímaný ako individuálna bytosť so svojimi špecifickými potrebami
a záujmami. Zmeny môžeme pozorovať aj v ponuke sociálnych služieb. Hlavnou snahou je
nie len zlepšiť kvalitu života seniorov, ale tiež podporiť starostlivosť rodiny v domácom
prostredí čo najdlhšie a znížiť tak pobyt v inštitucionálnom zariadení.
Pojem „kvalita života“ je prezentovaná u každého inak na základe rozdielnosti hodnôt
a potrieb, ktoré človek uznáva. Dá sa povedať, že na jeseň života sa pripravujeme celý život.
Na starnutie má veľký vplyv spôsob života akým sme doposiaľ žili, ktorý zahrňuje životný
štýl, starostlivosť o zdravie, životosprávu, psychickú a fyzickú aktivitu, pestovanie koníčkov
a sociálnych vzťahov, účasť na spoločenskom živote atď.
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Motiváciou k výberu témy Terapeutické prístupy ako determinant kvality života
seniorov bol počet seniorov s Alzheimerovou chorobou, ktorý sa neustále zvyšuje. Podľa nás
je potrebné zaistiť kvalitu života tejto veľkej skupine seniorov prostredníctvom
terapeutických prístupov.

Cieľ výskumu
Našim cieľom bolo prostredníctvom rozhovorov a dotazníkov nahliadnuť na
problematiku kvality života seniorov s Alzheimerovou chorobou a ich blízkych. Ďalej
nahliadnuť na terapeutické prístupy v špecializovanom dennom pobyte, na vytvorený denný
režim a následne podať návrhy pre prax.
Na základe tohto cieľa sme si na začiatku výskumu stanovili výskumné otázky a
hypotézy. Keďže dotazníka sa zúčastnila malá výskumná vzorka, hypotézy neuvádzame,
pretože nemalo význam ich vyhodnocovať. Položili sme si teda výskumné otázky:


Majú zachovanú kvalitu života rodiny a klienti s Alzheimerovou chorobou, ktorí
navštevujú Centrum Memory?



Odbremeňuje špecializovaný denný pobyt príbuzných?



Sú potrebné terapeutické prístupy na kvalitu života seniora s Alzheimerovou
chorobou?



Vplýva nefarmakoterapia na kvalitu života seniora s Alzheimerovou chorobou?



Ovplyvňuje denný režim človeka s Alzheimerovou chorobou? Aký to má dopad na
jeho kvalitu života?

Metódy výskumu
Na získanie údajov sme zvolili dve metódy. Prvou metódou bol neštandardizovaný
dotazník a druhou metódou štruktúrovaný rozhovor. Výskumnú vzorku dotazníka tvorilo 21
respondentov. Z nich bolo 14 žien a 7 mužov . Rozhovorov sa zúčastnilo sedem
zamestnankýň z Centra Memory. Vybrali sme z každej pomáhajúcej profesie, liečebnú
pedagogičku, dve sociálne pracovníčky, zdravotnú sestru, opatrovateľku, praktikantku a
dobrovoľníčku.
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Výsledky výskumu
Zo zmiešaného výskumu, ktorý sa robil v Špecializovanom dennom pobyte Centra
Memory sme prišli k záveru, že rodiny sú zmätené v liečbe ich blízkeho a nie sú si isté
účinkom farmák (Graf 1).

Graf 1: Názory respondentov na kladný účinok liekov na Alzheimerovu chorobu
Rodiny sú toho názoru, že ideálnou liečbou choroby je nefarmakoterapia, alebo ich
kombinácia (Graf 2). Z výskumu sme sa ďalej dozvedeli, že farmakoterapia tvorí základ
liečby klientov s Alzheimerovou chorobou. Nefarmakologická liečba je prínosná a potrebná
ako doplnok k farmakologickej liečbe. Nefarmakologická liečba nemá vedľajšie účinky,
nezaťažuje organizmus a udržiava funkcie človeka prirodzeným spôsobom narozdiel od
farmakologickej liečby. Nefarmakologická liečba by teda mala byť najskôr ponúknutá
človeku a až potom by bolo vhodné nastaviť farmakologickú liečbu.

Graf 2: Uprednostňovaný druh liečby respondentami
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Výskum ukázal, že nefarmakoterapia určite ovplyvní človeka s demenciou. Rodiny si všimli
viditeľné zmeny na svojom blízkom po pravidelnom navštevovaní denného pobytu a
absolvovaní denných aktivít Centra Memory (Graf 3).

Graf 3: Existencia zmien v správaní seniorov po pravidelných aktivitách v Centre Memory
Záver
Z výsledkov zmiešaného výskumu môžeme povedať, že pre človeka s Alzheimerovou
chorobou je rovnako dôležitý farmakologický, ako aj nefarmakoterapeutický prístup. Ďalej
sme zistili, že pre človeka s demenciou nie je významná iba jedna terapia, ale viacero, ktoré
sú zvolené podľa individuality klienta, ktoré im skvalitňujú život. Na kvalitu života človeka s
Alzheimerovou chorobou vplýva aj rodinné prostredie. Tým, že klienti navštevujú denný
pobyt sú v sociálnej interakcii, potom sa vracajú zasa späť do domáceho prostredia.
Skvalitňuje to život aj ich blízkym, ktorí môžu naďalej pracovať a o ich príbuzného s
demenciou je postarané, má vytvorený denný režim a nie je dezorientovaný. Výskum tiež
ukázal, že dôležité je zachovávať práva, potreby a ľudský prístup ku človeku s
Alzheimerovou chorobou v ktoromkoľvek štádiu.
Práca môže byť inšpiráciou do budúcna pre rodinných príslušníkov, aby venovali
pozornosť aktivizácii seniorov a uspokojovaní ich sociálnych potrieb. A v neposlednom rade
inšpiráciou pre možné zmeny a podnietenie Slovenka, aby zriaďovalo denné stacionáre pre
seniorov s Alzheimerovou chorobou.

Školiteľ diplomovej práce: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
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OSOBNOSTNÝ ROZVOJ SENIOROV PROSTREDNÍCTVOM
ERGOTERAPIE
Bc. Hana ZIGMUNDOVÁ

Abstrakt: Cieľ diplomovej práce bol stanovený ako spracovanie konkrétnych stratégií
podpory

človeka

v

seniorskom

veku

s

dôrazom

na

experimentálne

overenie

liečebnopedagogických cvičení s využitím techník a metód ergoterapie.
Kľúčové slová: seniori, aktívne starnutie, liečebnopedagogická intervencia, ergoterapia

Seniori a spoločnosť
Senior,

senescent,

geront,

starý

človek,

človek

v postproduktívnom

(poproduktívnom) veku alebo dôchodca. To sú pojmy, ktoré sú spájané s obdobím starnutia
a staroby. Ako Antolíková (2012) píše, staroba je často považovaná za hrozbu a nie za prínos
pre jednotlivca a spoločnosť. Říčan (2004) poukazuje na fakt, že práve seniori sa stávajú
silnou spoločenskou skupinou, ktorá sa chce spoločensky uplatniť, ktorá má svoje nároky,
svoj spôsob života, svoju jedinečnú historickú skúsenosť, múdrosť, nádeje, strachy
i problémy, a preto je potrebné venovať im dostatočnú pozornosť. V súčasnosti ešte nie sú
prejavy starnutia slovenskej populácie také výrazné, avšak vývoj vekovej štruktúry poukazuje
na zrýchľovanie procesu starnutia populácie. V roku 2005 bolo vo veku 65 rokov a viac
11,7% slovenskej populácie a v roku 2012 to bolo už 13,3% populácie (Country statistical
profile: Slovak Republic, 2013). Vzhľadom k trendu demografického vývoja vo svete sa bude
musieť nielen samotný senior, ale aj spoločnosť na túto situáciu pripraviť.
Slovensko sa vďaka prijatiu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 –
2020 zaviazalo k riešeniu problematiky aktívneho starnutia ako k politickej priorite. Ide
o nový programový dokument zameraný na podporu práv starších osôb cestou ich aktivizácie
prostredníctvom verejných podporných politík v oblastiach ako podpora celoživotného
vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít mimo trhu práce, podpora nezávislosti,
dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti a ochrana pred zlým zaobchádzaním
v spoločenských sférach a vzťahoch. Program ponúka príležitosť pre kvalitnejší a udržateľný
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rozvoj slovenskej spoločnosti (Národný program aktívneho starnutia, 2014). Fertaľová
a Boroňová (2010) apelujú na zabezpečenie faktorov prospešných ku kvalite života seniora
v zmysle aktívneho pohybu, zdravej výživy a životného štýlu a podpory psychického zdravia.
Ide o to, aby človek aj po odchode do dôchodku vykonával rôznorodé aktivity, aby mal
možnosť celoživotného vzdelávania a udržal si tak výkonnosť a zdravotnú spôsobilosť.
Možnosti pomoci jednotlivcovi v kontexte liečebnej pedagogiky
Či pôjde o seniorov v domácom prostredí alebo o seniorov v inštitucionálnom
zariadení, časť z nich bude potrebovať podporu a pomoc odborníka. Je to spôsobené
zmenami, ktoré v tomto veku nastávajú. Liečebnopedagogická pomoc podľa Horňákovej
(2007) znamená ponúknuť akceptujúci vzťah, dôverovať klientovým možnostiam, prejaviť
úctu. Práve vzťah motivuje klienta k aktivitám, vytvára príležitosti pre prežívanie významu
a zmysluplnosti. Je žiaduce, aby odborník seniorovi ponechal dostatočný priestor pre
sebapoznávanie, učenie, komunikáciu, pretože tak môže osobnostne rásť. Úsilie
pomáhajúceho profesionála vychádza z pochopenia jedinečnej situácie klienta. Veľkou
výhodou liečebnej pedagogiky je to, že je široko zameraná z hľadiska veku a možnej
problematiky klienta. Základom je dialóg, spolupráca a pomoc pri nachádzaní individuálneho
významu. V praxi sa liečebný pedagóg zameriava na rozvíjanie kompetencií klienta a je
pripravený

aplikovať

metódy

akými

sú

arteterapia,

biblioterapia,

dramatoterapia,

muzikoterapia, psychomotorická terapia, ergoterapia a terapia hrou. Terapeutické prístupy sa
orientujú na spracovávanie pocitov, saturáciu potrieb a harmonizáciu klienta a vzťahov
klienta s jeho okolím (Čunderlíková, Veselovská, 2006).
Práve ergoterapeutická intervencia je pre seniorov prínosná. Podľa autorky
Horňákovej (2007) je možné vďaka interaktívnemu konaniu v rámci ergoterapie ovplyvňovať
celého človeka a okrem podporovania jeho záujmov ho dokáže aj osobnostne rozvíjať.
Ergoterapia motivuje k spolupráci v záujme obnovenia a zachovania funkcií. Je tiež
prevenciou imobility a závislosti. Využíva možnosť predvedenia, posilňuje orientáciu v čase,
mieste, orientáciu na vlastnom tele a stimulujeme pamäť. Ponúka seniorovi pre neho
atraktívne činnosti ako pracovné a záujmové činnosti, výtvarné, kreatívne činnosti, bežné
denné práce, ručné práce, remeselné činnosti a hry, ktoré pomáhajú pri nadväzovaní
sociálnych kontaktov (Klusoňová, 2011). Tieto činnosti majú terapeutický teda liečebný
potenciál. Ako píše Jelínková, Krivošíková a Šajtarová (2009) potrebou každého človeka je
mať možnosť vykonávať činnosť tak, ako ostatní ľudia, zapájať sa do života spoločnosti, cítiť
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sa byť ocenený a úspešný, zachovať si dôstojnosť a rešpekt k vlastnej osobe. Tieto potreby
seniorov sa snaží ergoterapia napĺňať. V oblasti starostlivosti o seniorov má ergoterapia
uplatnenie

najmä

v zdravotníckych

zariadeniach,

v

zariadeniach

hospitalizačného

a ambulantného typu a v sociálnych zariadeniach ako sú denné stacionáre pre seniorov.
Ďalšou možnosťou je domáca ošetrovateľská starostlivosť, kedy za klientom prichádza
ergoterapeut domov alebo priama práca s rodinou seniora v rámci poradenskej činnosti.

Realizovaný výskum
Cieľom predkladaného výskumu bolo vypracovať konkrétny návrh na podporu
seniorov a experimentálne overiť liečebnopedagogické cvičenia s využitím techník a metód
ergoterapie. Jednotlivé cvičenia sme zostavili tak, aby boli prínosné, podnecujúce, aby
rozvíjali jednotlivé oblasti ako hrubá motorika, jemná motorika, kognitívne funkcie a zároveň
aby boli napĺňané B-hodnoty (hodnoty rastu a bytia). Parciálnymi cieľmi boli podpora
aktivity, realizácia kreatívnych a tvorivých činností, saturácia potreby sebarealizácie, ďalej
podpora a tréning pamäti, pozornosti, exekutívnych funkcií, reči a vizuo-priestorovej
orientácie, taktiež rozvoj a rehabilitácia jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotorickej
koordinácie a hrubej motoriky.
Zvoleným typom výskumu bol kombinovaný (zmiešaný) výskum. Bol realizovaný
v období od júla 2014 do januára 2015. V rámci výskumu sme sa tiež zameriavali na zistenie
výkonu seniorov v diagnostických testoch pred plánovaným zásahom a po ňom, na
porovnanie týchto výsledkov a následné zhodnotenie vplyvu intervencie na jednotlivých
participantov. V závere vymedzenia výskumného problému sme si zadefinovali nasledovné
otázky:
O1: Aké sú možnosti rozvoja seniorov prostredníctvom ergoterapeuticky orientovaných
liečebnopedagogických cvičení?
O2: Aké oblasti života seniorov je možné rozvíjať prostredníctvom liečebnopedagogických
cvičení s využitím techník a metód ergoterapie?
Výskumné úlohy, ktoré sme si stanovili:


vytvoriť výskumný súbor pozostávajúci zo štyroch participantov seniorského veku bez
prítomnosti syndrómu demencie;



anamnestické vyšetrenie – orientácia v životnej situácii;



získanie vstupných údajov o participantoch pomocou diagnostických testov;
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vytvorenie liečebnopedagogických cvičení s využitím techník a metód ergoterapie;



aplikovanie liečebnopedagogických cvičení;



vyhotovenie záznamu o priebehu stretnutia po každom uskutočnenom stretnutí;



získanie výstupných údajov o participantoch prostredníctvom retestov;



interpretácia a analýza výskumných zistení.
Na získanie výskumných údajov sme využili nasledujúce výskumné metódy:

pozorovanie; anamnéza; kvantitatívne testy: Krátka škála mentálneho stavu – Mini-Mental
State Examination (ďalej len MMSE), Test hodín – Clock test, Montrealský skríning
kognitívnych funkcií - Montreal Cognitive Assessment (ďalej len MoCA), Test základných
aktivít denného života od Barthelovej - The Barthel lndex of Activities of Daily Living,
Ergodiagnostický systém ERTOMIS; projektívny test: Test stromu - Baum test;
kváziexperiment.
Celá intervencia pozostávala z troch fáz, v rámci ktorých sa uskutočnilo desať
individuálnych stretnutí. Úvodná fáza pozostáva z troch stretnutí. Prvé stretnutie úvodnej fázy
slúžilo na anamnestické vyšetrenie. Druhé a tretie stretnutie boli zamerané na diagnostiku
pomocou testov. Hlavná fáza pozostávala zo šiestich stretnutí s dĺžkou trvania šesťdesiat
minút. S každým z participantov sa v rámci týchto stretnutí realizovali rôzne ergoterapeuticky
orientované liečebnopedagogické cvičenia. Dôvodom bolo rešpektovanie preferencie rôznych
záujmov u participantov. Vychádzali sme z požiadaviek participantov, z ich funkčných
možností a z toho, že cvičenia by mali byť pre participanta zmysluplné a prínosné. Záverečná
fáza bola realizovaná v rámci jedného stretnutia, kedy sa uskutočnil retest. Štruktúra každého
liečebnopedagogického cvičenia pozostávala zo štyroch nadväzujúcich krokov a to prvotného
nadviazania kontaktu úvodným rozhovorom, v druhom kroku sme participantom predstavili
činnosť, v treťom kroku sa uskutočnila realizácia cvičení a posledným krokom bolo
ukončenie aktivity a poďakovanie.

Výskumné zistenia
Cieľom výskumu bolo zistiť, či je možné prostredníctvom liečebnopedagogických
cvičení s využitím metód a techník ergoterapie dosiahnuť osobnostný rozvoj seniorov.
Z pozorovania a porovnania výsledkov môžeme potvrdiť, že u troch zo štyroch participantov
došlo k zmene po účasti na liečebnopedagogických cvičeniach v zmysle dosiahnutia vyššieho
skóre v rediagnostických testoch, ktoré majú priamy súvis s kognitívnymi funkciami. Samotní
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participanti výskumu sa vyjadrili, že liečebnopedagogickú intervenciu, ktorej sa zúčastnili
považujú za prínosnú. Na základe toho potvrdzujeme, že ergoterapeuticky orientované
liečebnopedagogické cvičenia majú potenciál pre osobnostný rozvoj seniorov.
Po realizácii výskumu sme schopní odpovedať na výskumné otázky. Prvou otázkou
bolo, aké sú možnosti rozvoja seniorov prostredníctvom ergoterapeuticky orientovaných
liečebnopedagogických cvičení. Počas jednotlivých stretnutí s participantmi sme využili
manipulačné, kreatívne zamestnávania konkrétne písanie, kreslenie, maľovanie, strihanie,
krčenie, šúľanie, vkladanie, lepenie, otáčanie. Tieto zamestnávania sme využili pri
kreatívnych aktivitách ako aktivita s vrchnákmi od zaváranín s vyšitým písmenom, výroba
genogramu rodiny, výroba ovocia z krepového papiera, kreslenie a maľovanie na textil,
výroba dekoračného obrusu, výroba pavúka z novinového papiera. Ďalej sme ich využili pri
hre s pexesom a pri hre meno-mesto-zviera-vec. Poslednou možnosťou rozvoja seniorov,
ktorú sme v intervencii využili bol kognitívny tréning.
Druhou otázkou bolo, aké oblasti života seniorov je možné rozvíjať prostredníctvom
liečebnopedagogických cvičení s využitím techník a metód ergoterapie. V rámci oblasti Bhodnôt sme sa snažili o naplnenie kognitívnych, estetických potrieb a potreby sebarealizácie.
Druhou kľúčovou oblasťou boli kognitívne funkcie. Pri liečebnopedagogických cvičeniach
sme volili také činnosti, ktoré stimulovali pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, reč a vizuopriestorovú orientáciu.

Oblasť motorických kompetencií sme podporili aktivitami

zameranými na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky a hrubej motoriky.
Záver
Je žiaduce priniesť nový pohľad na človeka v seniorskom veku ako na človeka, ktorý
je schopný dosahovať zmeny v ďalších etapách svojho života smerom k osobnostnému rastu.
Vzhľadom na predpokladaný demografický nárast tejto vekovej kategórie bude potrebná
aktívnejšia pomoc a tým sa otvára široké pole pôsobnosti pre odborníkov z pomáhajúcich
profesií. Naším odporúčaním je, aby nielen v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, ale aj
v rodinách v ktorých seniori žijú, sa seniori venovali rôznorodým činnostiam, aby boli
zapájaní do života a chodu rodiny, aby boli motivovaní k aktívnemu starnutiu. Je to cesta
dosahovania vyššej kvality života.
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AKTIVIZÁCIA SENIOROV V ÚSTAVNOM PROSTREDÍ
Bc. Ľudmila PAJTÁŠOVÁ

Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zistiť možnosti terapeutického pôsobenia v
zariadeniach pre seniorov. Práca vymedzuje základné pojmy, ktoré sa tejto problematiky
týkajú a rozpracováva tému ako z teoretického, tak aj z praktického hľadiska. Názor
zamestnancov, pracujúcich so seniormi, na momentálnu situáciu v zariadeniach (dôležitosť
aktivizácie, dostatok personálu, materiálne zabezpečenie, kvalifikácia...) som zisťovala
pomocou kvantitatívnej metódy.
Kľúčové slová: aktivizácia, senior, staroba, terapia, terapeutické pôsobenie, zariadenia pre
seniorov, ústavné zariadenia

Úvod
V súčasnosti sa otázka starnutia populácie dostáva čoraz viacej do popredia. Je tomu
tak prevažne kvôli nepriaznivému demografickému vývoju populácie. Vzhľadom k nízkej
pôrodnosti a stále sa predlžujúcej dĺžke života naša populácia starne a bude starnúť aj naďalej.
Spoločnosť sa snaží, aby senior zostal čo najdlhšiu dobu v domácom prostredí a čo najdlhšie
samostatným. Nie vždy to je možné a senior sa častokrát stáva závislým od druhých osôb.
V takomto prípade nás dnešná hektická spoločnosť nepriamo núti umiestniť svojho
najbližšieho do zariadenia, kde sa o neho postarajú. V týchto zariadeniach sa senior musí
vyrovnávať s množstvom zmien, akými sú napríklad strata domova či strata blízkych, čo na
neho môže mať negatívny dopad. Je na zamestnancoch zariadení, aby sa snažili byť tejto
vekovej kategórii nápomocní a pomáhali seniorom udržať si status.

Teoretické východiská
Na začiatok je treba odlíšiť samotnú starobu ako ontogenetickú etapu a starnutie, ktoré
predstavuje pozvolnejší proces (nemá tak prísne stanovené hranice). Ak hovoríme o starnutí,
ide o súhrn nenávratných zmien, ku ktorým dochádza v priebehu života a ktoré vedú ku smrti
(Trpišovská a Vacínová, 2006). Čo sa týka staroby, Kuric (2001) uvádza, že o nej môžeme
hovoriť vo chvíli, kedy nám úbytok fyzických a psychických síl zabraňuje podávať
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plnohodnotné výkony v telesnej alebo duševnej práci. „Z lekárskeho hľadiska sa za starobu
považuje obdobie života po 75. roku. Demografia posúva hranice nižšie, a to na 60. rok, kedy
hlavným medzníkom je odchod do dôchodku. U väčšiny ľudí prebieha biologické starnutie
v období 60 – 75 rokov a vlastná staroba nastupuje okolo 75 roku života“ (Smutek, 2006, str.
116).
V tomto období sa stretávame s množstvom zmien. Ide o zmeny biologické, psychické
a sociálne. U seniorov narastá pocit úzkosti, neistoty, znižuje sa sebadôvera a narúša sa aj
osobná identita jednotlivca. Takisto sa zhoršuje aj schopnosť adaptácie na zmeny a nové
situácie, klesá tolerancia, objavujú sa stavy zmätenosti, poruchy percepcie a vedomia. Senior
môže prežiť svoj život buď aktívne (chodenie na výlety, učenie sa cudzieho jazyka,
stretávanie sa s rovesníkmi) alebo v pasivite (sťažovaním sa na svoju situáciu, sedením
doma). Je na každom jednom individuálne, ako sa naučí úspešne adaptovať na starnutie
a prispôsobiť sa týmto zmenám, ktoré sú ireverzibilné a čakajú každého jedného z nás.
Cieľom akejkoľvek starostlivosti o starých ľudí by mala byť snaha udržať ich čo
najdlhšie v ich pôvodnom, rodinnom prostredí. „Už v minulosti bolo dokázané, že ak starý
človek žije tam kde si želá (takmer výhradne je to prianie žiť doma), je šťastnejší, dlhšie si
udrží zdravie a sebestačnosť v porovnaní so seniormi, ktorí žijú v zariadeniach“
(Litomerický, 1993, str. 89). Ak už nie je v silách rodiny zabezpečiť potrebnú starostlivosť
človeku v seniorskom veku v domácom prostredí, dochádza k umiestneniu seniora do
ústavného zariadenia. Ide o inštitúcie, ktoré ponúkajú možnosť bývania a starostlivosti
seniorom, ktorí majú obmedzenú sebaobsluhu alebo potrebujú pomoc pri niektorých
každodenných činnostiach. Medzi tieto ústavné zariadenia môžeme zaradiť zariadenia pre
seniorov (pôvodne domovy dôchodcov), špecializované zariadenia, domovy sociálnych
služieb, zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia podporného bývania, rehabilitačné
strediská, denné stacionáre a hospice.
V týchto zariadeniach sa o seniorov stará tím odborníkov, ktorý pre seniora
zabezpečuje kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, medikamentóznu liečbu, úpravu výživy,
zavedenie rehabilitácie, úpravu kontaktu s rodinou, úpravu prostredia seniora, možnosť
psychoterapie, výber aktivizačných činností, sociálne poradenstvo, terapie,... Každý
pomáhajúci pracovník vykonáva v zariadení pre seniorov určitú úlohu, ktorá sa odvíja od jeho
špecializácie. Najčastejšie ide o povolania ako zdravotnícky personál, sociálny pracovník a
liečebný pedagóg/aktivizačný pracovník/terapeut.
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Aby u človeka v staršom veku nedochádzalo k úpadku, k depresii, k urýchleniu
fyziologických procesov starnutia a tiež k celkovému rozpadu osobnosti, je potrebné
udržiavať ho aktívnym. Jurečková (2003) píše o aktivizácii ako o preventívnej činnosti proti
duševnému, spoločenskému a fyzickému úpadku. Slúži k napĺňaniu našich potrieb a môže
rozvíjať pozitívny prístup seniora k životu. Ľudská aktivita patrí medzi najdôležitejšie
nástroje slúžiace k naplňovaniu kvality života. Naša životná spokojnosť sa odvíja od
pozitívneho subjektívneho prežívania, akým je napríklad dobre strávený čas, vykonaná práca,
či obohacujúce interpersonálne vzťahy. Pri procese aktivizácie sa využívajú rôzne činnosti,
ktoré môžu byť praktizované individuálnou alebo skupinovou formou. V zariadeniach pre
seniorov sú poväčšine uprednostňované skupinové aktivity, lebo sociálnym kontaktom
s ostatnými klientmi je podporovaná vzájomná pomoc a ohľaduplnosť. Medzi najčastejšie
využívané aktivizačné techniky patrí ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, kognitívny
tréning, vzdelávanie seniorov, reminiscenčná terapia, validačná terapia či bazálna stimulácia.
Okrem vyššie spomenutých liečebnopedagogických techník môžeme podporovať aktivizáciu
starnúcich ľudí aj aktivitami z bežného života, akými sú napríklad návšteva divadla,
počúvanie hudby, prechádzky v prírode, tanečné krúžky, čítanie novín, celoživotné
vzdelávanie, zapájanie sa do verejných aktivít, turistika, záhradníctvo, ručné práce (pletenie,
háčkovanie,...) a podobne.

Metodológia
Môj výskum bol zameraný na osoby podieľajúce sa na tvorbe a realizácii
aktivizačných činností v zariadeniach pre seniorov. Tí sú jedným zo základných elementov
terapeutického pôsobenia na seniorov. Rozhodla som sa pre kvantitatívne orientovaný
výskum, v ktorom som použila metódu dotazníkov. Použitý dotazník som zostavovala
samostatne a obsahuje dohromady 20 otázok. Výskumu sa mohol zúčastniť ktorýkoľvek
zamestnanec zariadenia, ktorý sa aktívne stará a prichádza do kontaktu so seniormi. Oslovené
boli zariadenia v rámci celého Slovenska. Na základe skúseností so zariadeniami, ktoré som
navštívila osobne alebo im poslala tlačenú formu dotazníka, viem povedať, že percento
návratnosti je pomerne malé. Dohromady sa mi vrátilo 62 dotazníkov, pričom som oslovila 87
zariadení. Zber údajov prebiehal od 3. 3. do 1. 4. 2015.
Hlavným

cieľom

práce

bola

analýza

možností

terapeutického

pôsobenia

v podmienkach ústavných zariadení. Cieľom výskumu bolo preto zistiť, či sa v zariadeniach
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pre seniorov vykonáva terapeutická a aktivizačná činnosť a ak áno, v akej forme. Pre získanie
podrobnejších informácií, som si zvolila nasledovné čiastkové ciele, na ktoré som hľadala
odpovede:


zistiť, aký je význam aktivizácie seniora z pohľadu personálu,



zistiť, či majú zariadenia pre seniorov kvalifikovaný a špecializovaný personál, ktorý
sa venuje aktivizácii a terapeutickej činnosti,



zistiť, či má zariadenie dostatok pomôcok pre terapeutickú činnosť,



zistiť, či personál podporuje seniora v jeho celkovom rozvoji,



zistiť, aké faktory obmedzujú aktivizáciu seniorov v zariadeniach,



zistiť, aké terapeutické činnosti sa využívajú v zariadeniach.

Záver
Výsledky môjho výskumu hovoria o tom, aké konkrétne aktivity v zariadeniach
prebiehajú. Ďalej tiež o tom, aký druh aktivít je uprednostňovaný, aké sú najčastejšie
obmedzujúce faktory aktivizácie a aký personál sa aktivizácii venuje. Na základe získaných
dát z odpovedí respondentov môžeme povedať, že:


zamestnanci zariadení vnímajú aktivizáciu seniorov ako dôležitú súčasť ich práce,



zamestnanci zariadení pre seniorov nechávajú seniorom dostatok priestoru na
vykonávanie sebaobslužných činností a nevykonávajú tieto činnosti namiesto nich ak
to nie je potrebné,



väčšina zamestnancov si myslí, že zariadenie, v ktorom pracujú, má dostatok pomôcok
a zariadenia na vykonávanie terapeutickej a aktivizačnej činnosti,



zamestnanci zariadení pre seniorov vidia najväčší problém pri aktivizácii
a terapeutickom pôsobením v nedostatku času,



zamestanci zariadení pre seniorov vidia problém v počte odborného personálu
(polovica zamestnancov ho vníma ako dostačujúci, druhá polovica za nedostačujúci),



zariadenia poskytujú seniorom dostatočné množstvo rôznorodých aktivít a terapií.
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Na základe štúdia odbornej literatúry a aj vlastného výskumu som dospela k záveru, že
aktivizácia seniorov je dôležitou časťou starostlivosti o seniorov v ústavných zariadeniach.
Používa sa pritom široké spektrum možností ich aktivizácie. Tieto možnosti sú v zariadeniach
na Slovensku využívané, no ich využitie je aj limitované. Odporúčala by som, aby sa otázke
nedostatku času a odborného personálu a možnostiam riešenia týchto problémov venovala
väčšia pozornosť. Bolo by užitočné zistiť, či nedostatok času pre aktivizáciu seniorov
v ústavných zariadeniach je v súvislosti s organizáciou práce, alebo je predovšetkým
dôsledkom nedostatku personálu. V dnešnej dobe je pre obmedzený limit financií ťažké
navyšovať stavy zamestnancov. Niektoré aktivity sú však realizovateľné s pomocou
dobrovoľníkov. Napríklad rozhovor so seniorom, vďaka ktorému sa klient necíti opustene,
zbytočný a podobne, má svoje opodstatnenie, keďže má zväčša pozitívny vplyv na zlepšenie
psychického stavu seniora, komunikácie a následnej spolupráce s personálom. Bolo by preto
dobré zhodnotiť aj možnosti väčšej spolupráce s dobrovoľníkmi, ktorí by pracovali pod
usmernením odborného personálu.
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CANISTERAPIA U SENIOROV
Bc. Lucia TILANDYOVÁ

Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zanalyzovať možnosti terapeutického pôsobenia
pomocou canisterapie u osôb v seniorskom veku. Canisterapia je uznávanou a čoraz
rozšírenejšou formou terapie, s bohatou históriou, ktorá sa orientuje na pomoc ľuďom v
rôznej vekovej kategórii a s rôznym stupňom ochorenia. Práca sa delí na spolu na päť
hlavných kapitol, pričom tri sa týkajú teórie a dve empirického, kvalitatívneho výskumu. V
prvej kapitole autorka práce poukazuje na základné nosné pojmy starnutia a staroby a ich
definície. V druhej kapitole sa práca orientuje na periodizáciu vyššieho veku, jednotlivé
špecifiká v tomto období a v tretej kapitole objasňuje a pojednáva o samotnej canisterapii v
súvislosti s cieľovou skupinou práce, so seniormi. Predposledná a posledná kapitola práce je
zameraná na realizáciu kvalitatívneho výskumu a skladá sa z metodologických východísk,
jednotlivých canisterapeutických stretnutí v zariadení, až po konkrétne výsledky empirickej
časti práce.
Kľúčové slová: staroba, starnutie, senior, história, vývinové špecifiká, canisterapia, kvalita
života, zdravie

Teoretické východiská
Canisterapia je uznávanou a čoraz rozšírenejšou formou terapie s bohatou históriou,
ktorá sa orientuje na pomoc ľuďom v rôznej vekovej kategórii a s rôznym stupňom ochorenia.
Moja diplomová práca sa delí spolu na päť hlavných kapitol, pričom tri sa týkajú teórie a dve
empirického, kvalitatívneho výskumu.
V úvodnej časti, teda prvej kapitole, je práca zacielená predovšetkým na základné
definície a delenia pojmov, ako sú napríklad „starnutie“ a „staroba“, prostredníctvom tvrdení
známych autorov. Ďalej sa táto časť práce orientuje na poznanie obdobia starnutia v kontexte
Eriksonovej teórie a snaží sa uchopiť priebeh prežívania a osobnosti starého človeka.
V druhej kapitole sa práca zaoberá podrobnou periodizáciou vyššieho veku, ako aj
špecifikami a významnými medzníkmi, ktoré sú pre jednotlivé vývinové štádiá v tomto
období výstižné.
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Poslednú, tretiu kapitolu v teoretickej časti práce tvorí canisterapia, jej vplyv na
seniorov, vymedzenie, história, obľúbené techniky a popisuje kontext canisterapie v rámci
liečebnej pedagogiky.
Štvrtá a piata kapitola kapitola práce je zameraná na realizáciu samotného
kvalitatívneho

výskumu

a

skladá

sa

z metodologických

východísk,

jednotlivých

canisterapeutických stretnutí v zariadení, až po konkrétne výsledky empirickej časti práce.
Primárnym cieľom kvalitatívneho výskumu diplomovej práce bolo zanalyzovať možnosti
terapeutického pôsobenia canisterapie u osôb v seniorskom veku, konkrétne na vybranom
mieste - v Domove sociálnych služieb a seniorskom zariadení Kaštieľ v Stupave.
Po podrobnom naštudovaní odbornej literatúry k danej téme som dospela k názoru, že
literatúra v oblasti seniorov je prístupná v nemalom množstve, či už v českom, alebo
slovenskom jazyku. Naopak, na tému canisterapie je potrebné hľadať najmä v zahraničných
zdrojoch, avšak našli sa aj výnimky.

Pojem canisterapia
Slovo canisterapia je latinského pôvodu a vychádza zo slov “canis” a “therapie”, čiže
doslovný preklad by mohol znieť “psia liečba/terapia”. V dnešnej dobe je canisterapia čoraz
vyhľadávanejšou tému a to nielen u bežnej verejnosti, ale predovšetkým u skúsených
terapeutov a odborníkov. Podľa Galajdovej (2011), prebieha vo vzťahu majiteľa a jeho psa
nevedome mechanizmus projekcie, teda premietanie pocitov, motivácií a túžob zvieraťa. Je
dokonca vedecky dokázané, že pes má vyvinuté vedomie, aj keď na inej úrovni ako človek,
ale má. Dôkazom je samotné zistenie, ktoré bolo preukázané elektrofyziologickou formou a tá
potvrdila, že pes dokáže snívať. Vďaka tomuto mimoriadne významnému zisteniu môžeme
pokojne tvrdiť, že pokiaľ si dokáže pes prehrávať počas spánku takzvaný vizuálny film,
vypovedá to o prítomnosti psychických procesov. Ďaľším argumentom, ktorý dokazuje, že
pes má psychiku, je prítomnosť povahových rozdielov a čŕt medzi psami. „Povaha už nieje
iba fyziologický atribút, je to súhrn psychických vlastností,“ tvrdí Galajdová (2011, s.2).
Vzťah človeka so psom má ozdravujúci efekt a priaznivo ovplyvňuje prežívanie jednotlivca,
či už ide o dieťa, mládežníka, alebo seniora. Canisterapiu môžeme považovať za podpornú
metódu ucelenej rehabilitácie, ktorej cieľom je predovšetkým zlepšiť kvalitu života klienta.
Využitie canisterapie je široko uplatňované, či už v oblasti špeciálnej, liečebnej pedagogiky,
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psychoterapie, či fyzioterapie. Cieľovou skupinou canisterapie sú pritom predovšetkým ľudia,
ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a to v akejkoľvek vekovej kategórii.
Medzi vybrané ciele canisterapie podľa Davisa (2002, s.7) zaraďujeme napríklad orientáciu v
realite, podporu pri poruchách pozornosti, rozvoj morálky a komunikačných schopností,
elimináciu depresívnych stavov, rozvoj kooperácie, sociálnej stimulácie, emocionálnu
podpora personálu, ako aj rodiny jedinca, atď. Hlavným cieľom canisterapie u seniorov je
eliminovať depresie, izoláciu, pocit samoty a podnecovať progres v stanovenej liečbe. Je
preukázané, že canisterapeutický pes dokáže súčasne v komunite seniorov zlepšiť vzťahy,
atmosféru, zapojiť nového seniora do skupiny a zlepšiť morálku a to nielen klientov
zariadenia, ale aj jeho personálu. Taktiež je takýto pes vhodným prostriedkom pri realizácii
pohybových aktivít, či motiváciou prechádzok po areáli zariadenia. Canisterapia tiež
sprostredkuváva dotyk, ktorý seniorom chýba a ktorý si nemôžu bežne vzhľadom na svoj
vysoký vek v potrebnej miere dovoliť.

Formy canisterapie podľa kynologického klubu na Slovensku
AAA – Animal Assisted Activities
Ide o činnostné aktivity so psom, ktorých cieľom je kontaktovanie človeka, zlepšenie jeho
kvality prežívania a rozvoj určitých schopností.
AAT – Animal Assisted Therapy
AAT je forma terapie, založená na postupnom kontaktovaní a zlepšovaní psychického, či
fyzického stavu človeka prostredníctvom psa. AAT je súčasťou takzvanej ucelenej
rehabilitácie.
AAE – Animal Assisted Education
Forma terapie pod názvom AAE je založená na vzdelávaní prostredníctvom psa,
kontaktovaní, zlepšení, či rozvíjaní výchovy, ako aj podnecovaní sociálnych zručností u
človeka.
AACR – Animal Assisted Crisis Response
Ide o krízovú intervenciu za prítomnosti a pomoci psa. Cieľom je eliminovať stresové faktory
u človeka, ktorý sa ocitol v krízovej situácii a rovnako aj pozitívne ovplyvniť človeka po
stránke psychickej a fyzickej.
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Z priestorových a časových možností by sme mohli canisterapiu rozdeliť na individuálnu a
skupinovú, pričom každá je špecifická a ohraničená počtom klientov.

Techniky canisterapie
Techniky využívané v canisterapii sú jasne stanovené a cielené. Mnohé z nich sa
bežne využívajú v praxi a pri dlhodobom využívaní majú veľký úspech. Nie všetky techniky
sú metodicky spracované a detailne popísané. Medzi najspracovanejšiu techniku sa vo
všeobecnosti pokladá práve technika takzvaným polohovaním. Vo všeobecnosti by sme
mohli techniky rozdeliť podľa Sestrienkovej (2009, s.36) do piatich konkrétnych skupín a to
na – motorické, psychologické, logopedické, sociálne a masážne.

Metodológia a výskumné zistenia
Cieľom výskumu je zistiť a zanalyzovať možnosti terapeutického pôsobenia pomocou
canisterapie u osôb v seniorskom veku. Na základe určeného ciela výskumu mojeje
diplomovej práce, som zvolila metódy kvalitatívne a to konkrétne zúčastnené pozorovanie,
ďalej metódu rozhovorom a v neposlednom rade i kazuistiku. Celá realizácia výskumu sa
konala v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľa v Stupave a bola
rozdelená na tri stretnutia. Prevádzaná canisterapia v tomto zariadení bola cielená a to
predovšetkým na aktivizáciu seniorov, podnecovanie jemnej a hrubej motoriky, relaxáciu,
koncentráciu, taktilné vnímanie, nadviazanie kontaktov, uvoľnenie tenzie, ako aj podporu v
rámci rehabilitácie. Predmetom môjho záujmu a pozorovania boli traja rôzny klienti - seniori,
pri ktorých som sledovala zmeny v oblasti motoriky, komunikácie, sociálneho správania
a emócií. Tie som po všetkých stretnutiach spracovala do tabuľky a vyhodnotila v grafoch.
Vybraní klienti:


Pán M. - narodený 1935, trpí ľahšou formou demencie,



Pani L. – narodená 1927, trpí depresiami a necitlivosťou pravej ruky po mozgovej
príhode, ako aj ľahšou formou demencie,



Pani R. - narodená 1922, trpí ľahšou formou demencie a Alzheimerovým ochorením.

Výskumné zistenia:
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Canisterapeutické sretnutia nám dokázali, že klientom sa výrazne zlepšila nálada
a emočné prežívanie počas ich realizácie a tiež podľa slov personálu zariadenia ich
nálada pretrvávala aj po stretnutiach, čo sa ukázalo na ochotnejšej spolupráci klientov
pri bežných činnostiach, ktoré im predtým robili väčšie problémy. Klienti získali
potrebný „nadhľad“ a vnímali veci optimistickejšie. Podľa výsledkov v tabuľkách,
oblasť emócií mala vo väčšine prípadoch vysokú stúpajúcu tendenciu. Canisterapia
má v prevažnej väčšine kladný vplyv na celkový zdravotný stav seniora.



Canisterapia nerozvíja komunikačné schopnosti seniora, respektíve seniora s určitým
ochorením, napríklad s demenciou. Canisterapia v tomto prípade skôr slúži ako
motivačný činiteľ pri podpore komunikačných schopností klienta. Canisterapia
podnecuje komunikáciu zo strany seniora, ale nerozvíja ju.



Canisterapia podnecuje motorické schopnosti seniora a napomáha socializácii
seniora v zariadení.



Psychický stav seniora v súvislosti s canisterapiou je ovplyvnený, no do akej miery
bližšie nevieme špecifikovať. Počas stretnutí nedošlo k zhoršeniu psychického stavu
ani jedného seniora.



Canisterapia dokáže seniora vytrhnúť z inak rutinného režimu v zariadení a
sprostredkuváva nové zážitky a emočné prežitky.

Záver
Canisterapia je doplnková, alternatívna liečebná metóda, ktorá je vo svete čoraz viac
uznávaná a zároveň využívaná a to nielen rôznymi odborníkmi, ale aj všeobecnou
verejnosťou. Ide o efektívnu a obľúbenú formu pomoci, spomedzi ďalších v zooterapii.
Podporným prostriedkom v procese canisterapie je pes, s jeho špecifickou výchovou,
výcvikom a povahovými črtami. Takýto pes dokáže v spolupráci so školeným a skúseným
canisterapeutom efektívne, cielene a systematicky stabilizovať a zlepšovať úroveň fyzického,
či psychického stavu jednotlivca. Okrem toho, že canisterapia zlepšuje celkovú kvalitu života
seniora, dokáže ho vytrhnúť z častokrát inak ubíjajúcej, stereotypnej a každodennej reality.
Počas realizácie práce som zistila, že na Slovensku a v zahraničí je canisterapia ešte stále
vnímaná ako pomerne menej známy vedecký odbor a preto bolo potrebné čerpať množstvo
informácií a poznatkov v tejto oblasti najmä zo zahraničných zdrojov. Tému canisterapie som
si vybrala nielen preto, aby som sama nadobudla nové poznatky a skúsenosti, ale
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predovšetkým aj preto, aby som mohla priložiť ruku k dielu a rozšíriť povedomie
o canisterapii aj na Sovensku.
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DIVADELNÝ MODEL DRAMATOTERAPIE U ĽUDÍ S
MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V KONTEXTE INKLÚZIE
Bc. Erik FORGÁČ

Abstrakt: Diplomová práca pojednáva o problematike dramatoterapie, presnejšie o jeho
divadelnom modele u konkrétnej skupiny ľudí s mentálnym postihnutím v kontexte inklúzie.
Prináša a sumarizuje teoretické poznatky o dramatoterapii, ako aj o mentálnom postihnutí vo
všeobecnosti. V praktickej časti sa autor zameral na kauzistickú prípadovú štúdiu.
Kľúčové slová: dramatoterapia, liečba divadlom, divadlo Kamko, mentálne postihnutie,
komunitné divadlo, integrácia, inklúzia

Integrácia, inklúzia – aktuálne témy dnešnej doby. Základné prístupy a postoje zabezpečenie rovnakých podmienok pre vzdelávanie a vývin u všetkých zúčastnených
(integrácia detí so špeciálnymi edukačnými potrebami v triede základnej školy) a z rôznych
hľadísk humánne a užitočné. V prípade inklúzie však ide o akési automatické alebo skôr
prirodzené prijatie jednotlivca/cov s odlišnosťou/inakosťou v rámci užšej či širšej society.
Do tejto skupiny patria aj osoby s mentálnym postihnutím, ktoré sa neraz vyskytuje
v kombinácii s iným/i druhom postihnutia/í (najčastejšie telesné alebo zmyslové).
Osoby s mentálnym postihnutím majú totožné potreby ako ostatní ľudia

(okrem

špeciálno-edukačných) – potrebu bezpečia, lásky, pozornosti, sebaaktualizácie (viď
Maslovova pyramídu potrieb). Ich umelecké, emocionálne vyjadrovanie, prejavy bývajú
svojské, osobité, neobyčajné a preto jedinečné, tak ako je jedinečný sám človek.
Proces porozumenia, prijatia akejkoľvek inakosti, či špecifickosti, v značnej miere
môže uľahčiť proces poznávania.
Zásadný problém pretrvávania istej intolerancie alebo hoci aj indiferentného prístupu
majoritnej väčšiny k týmto ľuďom, má často korene

vo výchove, v spoločenských

zvyklostiach, v kultúrnych i náboženských tradíciách.
Je dôležité sa s uvedenými témami zaoberať, skúmať ich, odkrývať ďalšie možnosti
poznávania, chápania, ako ciest k bezpodmienenému prijatiu (inklúzie).
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Dôležitú úlohu v tejto oblasti môže zohrávať umenie, ktoré poskytuje možnosti na
vyjadrenie pocitov, myšlienok, rozvíja kreativitu, otvára komunikačné kanály.
V našej práci budeme skúmať možnosti pôsobenia umenia u osôb s mentálnym
postihnutím v procese inklúzie.
Jednou z možností liečebnopedagogickej intervencie, pre ktorú sme sa rozhodli aj my
je práve dramatoterapia.
Slovo Dramatoterapia sa skladá z dvoch slov – dráma a terapia. Obe majú grécky
pôvod, a voľne by sme ich mohli preložiť ako liečenie pomocou drámy. Keďže história drámy
siaha ďaleko do minulosti (už Aristoteles vyjadril jej terapeutický význam), rovnako aj
definícií tohto pojmu je veľké množstvo. Dramatické scénky a divadelné vystúpenia pre
potreby výučby a výchovy rozpracoval a uviedol do praxe J.A.Komenský, ktorý oddelil
divadlo – umenie, od divadla – pedagogického prostriedku. Známe je jeho zdramatizované
dielo Brána jazykov alebo Schola Ludus (Majzlanová, 2004, s.17).
K. Majzlanová ďalej spomína že: „v súčasnosti sa u nás využívaniu dramatických
aktivít v rôznych výchovných zariadeniach a inštitúciách venuje čoraz väčšia pozornosť,
pričom sa dráma uplatňuje ako predmet, metóda alebo príležitostný prvok (v tomto ponímaní
hovoríme o dramatickej výchove, tvorivej dramatike alebo výchovnej dráme)“.
Známe je tiež uplatňovanie drámy v psychoterapii (najmä psychodrámy), v špeciálnej
pedagogike (špeciálna dramatická výchova), v liečebnej pedagogike (ak ide o cielený výber
účastníkov podľa problému, diagnózy, pri zohľadňovaní terapeutických pravidiel a kritérií,
hovoríme o dramatoterapii). V nasledujúcich riadkoch vyberáme niekoľko definícií
dramatoterapie, ktoré sú príznačné pre charakter našej práce.
M. Valenta dramatoterapiu považuje za prostriedok na upravovanie narušených
činností organizmu psychologickými a špeciálnopedagogickými prvkami, ktoré sú inak
charakteristické pre dramatické umenie. (M. Valenta, 1993 citovaný podľa Majzlanovej,
2004, s.13)
O význame drámy pre klientov s mentálnym postihnutím - či sú to deti, mládež alebo
dospelý sa zmieňujú viacerí autori. Spomínajú významy v spontánnosti, zážitku, v oblasti
rozvíjania osobnosti, socializácie cez osobnú skúsenosť a zážitok s využitím vhodných
prístupov a dramatických techník. Za všetky by som spomenul M. Valentu. Konštatuje, že
existuje silná väzba medzi „javiskovou činnosťou“ a životnou zručnosťou. „Dráma
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(správanie v nej) má podobný vplyv na náš mozog i telo. Správanie v dramatickej lekcii,
hranie role, emocionálne portréty v dráme sa stávajú súčasťou nášho osobného repertoáru,
ktorý sa môže následne využiť v bežných životných situáciách“ (Valenta, 1999, s.19).
V nasledujúcich riadkoch by som Vám rád predstavil dramatoterapeutický projekt
divadla KAMKO.
Ide o uzavretú skupinu o počte 8 dospelých klientov s mentálnym postihnutím.
Stretnutie prebiehajú v časovej následnosti 1x do týždňa po dobu 1,5 – 2 hodiny. Stretnutia sú
vedené trojicou, prípadne štvoricou terapeutov, pričom jeden vždy vedie a ostatný zastávajú
rolu koterapeutov. Počas roka sa prikláňame k dôležitosti procesu a preto aj štýl práce je
terapeuticky orientovaný. Podmienkou je dodržanie bezpečného prostredia, bez rizika
hodnotenia, či „pádu“, pre plnšie vyjadrenie vnútorného sveta jednotlivca a nadobudnutie
nových vedomostí a skúseností. Týmto prostredím je pre nás klasické divadelné javisko
v pravom slova zmysle. Bezpečie nie v zmysle neexistujúceho rizika úrazu, prípadne
poranenia, ale v postupnom odhaľovaní odvahy nebáť sa byť samým sebou, bez strachu
a obáv z reakcie niekoho iného.
Vznik novej divadelnej hry je dlhodobý proces, pri ktorom sa postupne formujú
jednotlivé scény, aby obsahovo zapadli do konkrétnej témy. Pri výbere témy sme sa nechali
inšpirovať predovšetkým našimi hercami a tým, čo ich zaujíma, čo ich trápi, aké majú sny
a túžby, aké zmeny sa dejú v ich živote a pod. V jednotlivých scénach potom vychádzame
z prirodzených prejavov našich hercov, aby sme zachovali jednoduchosť a čistotu ich prejavu.
Tu sa to pre nás nekončí. Práve naopak, začína.
Východiskom našej práce je skúsenosť, pri ktorej sme nadobudli poznanie, že ak má
mať divadelný produkt skutočnú hodnotu, tak pre aktérov, ako aj pre divákov, nemôže byť
zjednodušenou napodobeninou divadelnej tvorby dospelých.

Kazuistická prípadová štúdia
Zo záznamov stretnutí/z predstavení klientov, vytvorenie katedórii 1.,2.,3 rádu.
Otázky výskumu
1. Je možné u jednotlivcov s postihnutím

realizáciou divadelného modelu

dramatoterapie pôsobiť na dosiahnutie pozitívnych zmien v oblasti sociálnej komunikácie
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(sebareflexia,

sebaprezentácia, rozvíjanie vzájomných vzťahov,

verbálna a neverbálna

komunikácia)?
2. Je možné u jednotlivcov s postihnutím uplatňovaním divadelného modelu
dramatoterapie pôsobiť na rozvoj tvorivosti, pozornosti, sebakontroly, adaptácie na prostredie
a pozitívne formy správania?
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ZÁVER
Výskum v liečebnej pedagogike nadobúda rôzne smerovanie – či už podľa cieľovej
skupiny klientov, ktorým je liečebnopedagogická intervencia poskytovaná alebo v závislosti
od metodologickej orientácie, ktorý si skúmanie javu vyžaduje.
V predloženom zborníku príspevkov zo študentskej konferencie Liečebnopedagogické
dni 2015 sa čitateľ mohol oboznámiť so spôsobmi práce liečebného pedagóga
prostredníctvom arteterapie, terapie hrou, biblioterapie, dramatoterapie, ergoterapie a ďalších
umeleckých, kreatívnych i iných podporných, terapeuticko-výchovných prístupov, ako sú
napríklad koncept bazálnej stimulácie, či canisterapia. Študenti, začínajúci liečební
pedagógovia, poukázali svojimi prácami na mnohé oblasti, ktoré sú zatiaľ málo prebádané
alebo sa im venuje len malá skupina odborníkov – napríklad problematika narušenej
vzťahovej väzby, holistické poňatie starostlivosti o klientov s onkologickým ochorením alebo
po prekonaní náhlych cievnych mozgových príhod, tiež Angelmanov syndróm, Turnerov
syndróm alebo Fetal-alkoholový syndróm. Okrem teoretického spracovania problematiky sa
študenti sami venovali výskumu, či už prostredníctvom konkrétnych kauzistických štúdií,
alebo kvalitatívnej analýzy, či kvantitatívnom preskúmaní súčasného stavu. Ako je možné
vidieť aj v tomto zborníku, pole pôsobnosti liečebných pedagógv je veľmi široké – od
prenatálnej starostlivosti o matku s dieťaťom, cez podporu raného vývinu, podporu detí
s postihnutím, pomoc rodine pri výchovných ťažkostiach, až po socializáciu a podporu
kompetencií ľudí s metálnym deficitom, či napĺňanie potrieb ľudí v seniorskom veku.
Študentské

liečebnopedagogické

dni

2015

prispeli

k rozšíreniu

platformy

liečebnopedagogického výskumu. Študenti si odnášajú informácie pre prax a okrem
skúsenosti s realizáciou liečebnopedagogických intervencií taktiež zažili rolu výskumníkov
a sprostredkovateľov vedeckých poznatkov.
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