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O AUTORKÁCH 

Kapitola 1 a 5 

Prof. PhDr. Marta HORŇÁKOVÁ, PhD. je profesiou liečebná pedagogička. Pôsobila ako 

vysokoškolská učiteľka a garant študijných programov odboru liečebná pedagogika na 

Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viedla Katedru liečebnej 

pedagogiky, výskumné projekty, školila doktorandov. Súčasne budovala aj špecializačné 

štúdium v tomto odbore (od r. 2006) na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave. Krátko pracovala aj na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči (2013-2016). V súčasnosti opäť pôsobí na svojich 

pôvodných pracoviskách. 

Kapitola 2 

Mgr. Ivana LESSNER LIŠTIAKOVÁ, PhD. vyštudovala študijný odbor liečebná 

pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2009) a 

doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika (2012). V roku 2013 

absolvovala postdoktorandský študijný pobyt na New York University v odbore 

Dramatoterapia. V praxi sa venuje najmä deťom školského veku, poskytuje podporu školských 

zručností v multikultúrnom prostredí pri ťažkostiach v učení sa. Odborne sa profiluje na oblasť 

senzorickej integrácie, porúch autistického spektra a na oblasť duševného zdravia v kontexte 

expresívnych terapií, najmä dramatoterapie a biblioterapie. V súčasnosti pôsobí na 

Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako vedecko-výskumný pracovník.  

Kapitola 3 

Mgr. Zuzana ŤULÁK KRČMÁRIKOVÁ, PhD. sa počas štúdia venovala problematike 

drogových závislostí. Zameriava sa najmä na arteterapiu. Tejto téme sa venovala i vo svojej 

diplomovej práci, ktorá bola ocenená cenou Rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Po 

absolvovaní odboru Liečebná  pedagogika v roku 2003 nastúpila ako liečebný pedagóg 

v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež v Rohove. Venovala sa klientom s autizmom 

a viedla arteterapeutické skupiny s klientkami s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. 

Založila tradíciu výstav a prezentácii prác klientov Domov sociálnych služieb Senického 

a Skalického okresu, ktorá trvá až do súčasnosti. Arteterapii s klientmi s mentálnym 

postihnutím sa venovala i vo svojej doktorandskej práci. Doktorandské štúdium v odbore 

Pedagogika ukončila v roku 2010. Od roku 2005 pôsobila ako riaditeľka Zariadenia sociálnych 

služieb Senica, n.o., kde sa zamerala na prácu s ľuďmi bez domova, osamelých rodičov s deťmi 
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v krízovej situácii a seniorom s rôznymi zdravotnými problémami. Presadzovala 

liečebnopedagogický prístup pri práci s danými skupinami klientov, u ktorých sa často 

vyskytovali i problémy v správaní. Založila arteterapeutickú dieľňu so zameraním na prácu 

s hlinou. Od roku 2015 pracuje ako vedecko-výskumný pracovník v Ústave sociálnych štúdií a 

liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava 

sa na arteterapiu a kurzy súvisiace s duševnými poruchami. 

Kapitola 4 a 6 

Mgr. Zuzana FÁBRY LUCKÁ, PhD. absolvovala magisterské štúdium liečebnej pedagogiky 

na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne v odbore špeciálna 

pedagogika obhájila dizertačnú prácu. Od roku 2008 pracuje ako liečebný pedagóg v domove 

sociálnych služieb pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím. Od roku 2013 je 

odborným asistentom na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Jej odborným zameraním je využitie psychomotorickej terapie 

v liečebnopedagogickej intervencii, problematika včasnej intervencie, koncepty Snoezelen 

terapie a Bazálnej stimulácie, liečebnopedagogická diagnostika a problematika jednotlivcov 

s viacnásobným postihnutím. 

Kapitola 5 

PaedDr. Monika STUPKOVÁ, PhD. je liečebná pedagogička. V rokoch 2005-2011 

pracovala na Katedre liečebnej pedagogiky ako odborný asistent. Rozvíjala najmä kurzy 

ergoterapia a autizmus. V Detskom kardiocentre v Bratislave od roku 1995 pracovala ako sestra 

pri lôžku. Neskôr po ukončení štúdia, v kardiocentre pôsobila ako liečebný pedagóg. 

Sprevádzala rodičov ťažkým obdobím hospitalizácie, pripravovala deti na vyšetrenia 

a chirurgické výkony, pomáhala zvládať odlúčenie od blízkych a rovesníkov. Vo svojej 

dizertačnej práci sa venovala problematike syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov. 

Dva roky bola súčasťou špeciálneho tímu v CZŠ Narnia v Bratislave. Dnes má súkromnú prax. 

Orientuje sa na včasnú liečebnopedagogickú intervenciu zameranú na podporu vývinu detí. 

Pripravuje deti na nástup do školy a následné zvládanie záťaží spojených so školskou 

dochádzkou. Zameriava sa tiež na poradenstvo, pomoc a podporu pri výchovných problémoch 

rodín.    

Kapitola 7 

PhDr. Erika TICHÁ, PhD. vyštudovala študijný odbor Špeciálna pedagogika (2000) a 

Liečebná pedagogika (2005) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde 

ukončila tiež doktorandské štúdium (2005) a rigorózne konanie (2011) v odbore Špeciálna 
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pedagogika. Pôsobila v zariadení sociálnych služieb (DSS prof. Karola Matulaya v Bratislave), 

v zdravotníckom zariadení (Sanatórium pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 

v Bratislave), v Modelovej špeciálnopedagogickej poradni pri Katedre špeciálnej pedagogiky 

Univerzity Komenského v Bratislave a vlastnej klinickej praxi (Poradňa pre deti s rizikovým 

vývinom v Bratislave). V rokoch 2000-2012 pôsobila na Katedre špeciálnej pedagogiky 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent, od roku 2014 

pôsobí ako vecedko-výskumný pracovník v Ústave sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vedecko-výskumnej 

činnosti na akademickej pôde je spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie Bratislava, n. 

o.. Odborne sa zameriava na oblasť včasnej intervencie, diagnostiky a poradenstva, na rôzne 

druhy terapií (terapia hrou, filiálna terapia, Montessori terapia).  

Kapitola 8 

Mgr. Petra MITAŠÍKOVÁ, PhD. vyštudovala študijný odbor Liečebná pedagogika na 

Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998) a doktorandské štúdium 

v odbore Špeciálna pedagogika (2001). V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala kurzy 

Feuerstein Instrumental Enrichment Mediator – certifikovaná a licencovaná prax, Orff 

Schullwerk a akreditované vzdelávanie v Montessori pedagogike. V roku 2004 založila 

internetový portál www.openplay.sk venujúci sa problematike hry, hračky, výchovy a terapie 

hrou v liečebnej pedagogike. Ako členka PRO LP asociácie liečebných pedagógov pomáhala 

pri budovaní stránky www.prolp.sk. V rámci súkromnej praxe sa venuje detským klientom 

s rozličnými problémami vo vývine aj ich rodinám. Od roku 1998 súvisle pôsobí na Katedre 

liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, kde 

vyučuje a buduje predmety Terapia hrou (pre bakalársky aj magisterský stupeň liečebnej 

pedagogiky), Muzikoterapia, Nedirektívna terapia hrou, Diagnostika v terapii hrou, 

Liečebnopedagogické praxe a praktiká, Hra vo výchove, Hudba vo výchove pre študentov 

liečebnej pedagogiky, aj pre študentov iných odborov pomáhajúcich profesií.  

 

http://www.openplay.sk/
http://www.prolp.sk/
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ÚVOD 

Vysokoškolská učebnica Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií sa zameriava 

na problematiku vnímania ako východiskového aspektu pre aplikáciu multisenzorických 

prístupov a ich prepojenie s terapeutickými konceptami využívanými v odbore Liečebná 

pedagogika. Autorky sa v jednotlivých kapitolách zameriavajú na multisenzorické prístupy 

a ich využiteľnosť v kontexte arteterapie, muzikoterapie, psychomotorickej terapie a terapie 

hrou  v zmysle pripraveného prostredia pre detskú hru a aplikovateľnosti v oblasti včasnej 

intervencie orientovanej na rodinu. Kapitoly sú okrem teoretického východiska problematiky 

doplnené o konkrétne príklady využitia jednotlivých terapeutických konceptov 

z multisenzorického aspektu. 

Multisenzorické aspekty sú súčasťou liečebnopedagogických intervencií. Ak vychádzame 

z teórie vnímania a jednotlivých liečebnopedagogických konceptov, multisenzorický prístup je 

prístupom komplexným, zohľadňujúcim autonómiu a jedinečnosť klienta v jeho živote, 

aktuálnych problémov aj silných stránok, vrátane senzorických faktorov. 

Publikácia je prvou vysokoškolskou učebnicou v plánovanej sérii vysokoškolských učebníc 

a monografií venovanej problematike multisenzorického prostredia v kontexte liečebnej 

pedagogiky a je výstupom projektu VEGA 1/0598/17 Evalvácia efektívnych faktorov 

multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike. 

 

 

 

editorka 
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 VNÍMANIE 

Marta HORŇÁKOVÁ 

 

• Zámer kapitoly: Kapitola poukazuje význam vnímania v živote človeka. Vysvetľuje 

proces vnímania z hľadiska jednotlivých zmyslových systémov a z vývinového 

hľadiska.  Zdôrazňuje dôležitosť vnímania v procese učenia sa. 

• Kľúčové slová: vnímanie, proces vnímania, nervová sústava, učenie sa, zmysly 

 

Vnímanie patrí k životu, podobne ako dýchanie a prijímanie potravy. Dýchaním telo prijíma 

kyslík, potravou energiu a výživu a vnemami „potravu“ pre nutné fungovanie a zachovanie 

života. Vnímanie je veľmi komplexný fenomén. Ako jedinečný proces umožňuje stálu 

interakciu s vonkajším i vnútorným prostredím. Vytvára predpoklady pre orientáciu, učenie, 

aktivity, vzťahy, výkon profesie, záujmy. Významnou mierou prispieva k tomu, čo chápeme 

pod pojmom kvalita života.  

Samotný proces vnímania – od prijatia, diferenciácie, po vyhodnotenie zmyslového vnemu je 

fascinujúci, práve tak ako aj utváranie funkčných somatických podmienok a neuronálnych 

ciest. Predstava, že zmyslový orgán prijme podráždenie citlivých buniek, neuróny ho ako 

elektrický impulz prevedú do centra v mozgu, ktoré ho spracuje a vydá povel, ako reagovať,  je 

veľmi nepresná. Je to oveľa zložitejšie. Pre odborníkov i rodičov, ktorí sa starajú o deti 

s poruchami vývinu a vnímania, je potrebné vedieť oveľa viac. Začnime celkom od začiatku. 

 

 Prenatálny vývin percepcie 

Po oplodnení sa zárodočné bunky začínajú deliť a špecializovať. Nervový systém sa v embryu 

začne vyvíjať z ektodermu, podobne ako koža nechty a vlasy. Z jednej neuronálnej bunky sa 

vytvorí neuronálna trubica, v ktorej sa ďalej delia a špecializujú nervové bunky. Tento proces 

je geneticky podmienený a v značnej miere ešte tajomne nespoznaný. Medina (2011) uvádza, 

táto neurogenéza v prvej polovici tehotenstva prebieha veľmi rýchlo: za jednu sekundu vznikne 

8 000 neurónov. Najvyšší počet tvoria tzv. gliové bunky (90 %), ktoré majú za úlohu dať mozgu 

tvar, vyživovať neuróny a pomáhať spracovávať informácie. Neuróny mozgovej kôry sa tvoria 

v období od piateho týždňa do piateho mesiaca.  
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V druhej polovici tehotenstva vytvorené neuróny putujú (Ostatníková, podľa Murgaša, 2011, s. 

23) tak, že sa „šplhajú“ po gliových vláknach na svoje miesto podľa svojej špecializácie. 

Pomáha im v tom chemická cesta, ktorú tvorí substrát, ktorý priťahuje rastový vrchol neurónu. 

Chemické komponenty rastového vrcholu a okolia sa musia navzájom priťahovať. Tie, ktoré 

ich odpudzujú, musia obísť. Pôsobia aj na diaľku. Keď neuronálne axóny dosiahnu cieľ, ich 

rast sa zabrzdí. Súčasne sa neuróny diferencujú a vyvinú na „špecialistov“ pre rôzne kvality 

vnemov. Neurónov je viac druhov, líšia sa tvarom aj spôsobom komunikácie. Nikdy neplnia 

svoju úlohu izolovane, ale vždy v spolupráci s inými neurónmi. Ak prestane táto spolupráca, 

stráca sa konkrétna funkcia. 

Potom nastáva budovanie synáps – synaptogenéza. Je to veľmi zložitý proces, ktorý stále 

pokračuje, pokiaľ sa človek učí nové veci. Osemdesiat percent synaptogenézy prebieha až po 

narodení. Medina (2011, s. 27) uvádza, že každý neurón môže vytvoriť priemerne 15 – 20 tisíc 

spojení s inými neurónmi, ale môže to byť aj viac. Neuróny sa synapsami nedotýkajú, ale sú 

medzi nimi medzierky, kde preskakujú elektrické signály. Neuróny komunikujú spolu 

chemicky prostredníctvom viacerých neurotransmiterov (neuromodulátory, 

neuropeptidy, neurohormóny). Je ich deväť druhov. Najznámejšie sú dopamín, adrenalín, 

noradrenalím, serotonin a histamín. Každý neurón produkuje viac neurotransmiterov 

s rozdielnou dobou účinnosti, od niekoľkých milisekúnd – po hodiny až dni (Grawe, 2007). Sú 

sústredené v synaptických vačkoch. Neuróny majú v kľudovom stave záporné ióny. Pri 

podráždení sa otvorí kanálik, potom môžu doň vojsť kladné náboje a membrána sa depolarizuje. 

Neurotransmitery sa vylejú a zabezpečia prenos. Otváranie a zatváranie kanálikov ešte nie je 

celkom objasnené. Podieľa sa na tom asi 50 neuropeptidov, dôležitý je aj vápnik (sekundárny 

posol), ktorý zvyšuje možnosť selektívneho prenosu vzruchu určitými neuronálnymi 

spojeniami. Podobne fungujú neuromodulátory, látky, ktoré spúšťajú kaskádu reakcií tak, aby 

bolo možné optimálne (od niekoľkých sekúnd až po minúty) udržať nervovú bunku v aktivite. 

Otvárajú tak cestu pre prenos cez už predtým aktivované synaptické spojenia. Neuróny sú 

naprogramované i pre zánik (apoptóza); nepoužívané spojenia sa strácajú, aby mohli vzniknúť 

nové. 

Závažné poškodenia vznikajú vtedy, ak sa veľmi krehké procesy utvárania mozgu narušia. 

V celkom ranej fáze vývinu to môže spôsobiť napríklad ráštep chrbtice. Užitie aj malého 

množstva alkoholu v citlivých fázach môže viesť k typickému poškodeniu – fetalalkoholovému 

syndrómu. Vyznačuje sa mentálnym postihnutím, poruchami učenia, typickým chýbaním 

nasolabiálnej ryhy, deformáciami tváre, motorickou neobratnosťou. Užívanie drog u matky 
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spôsobuje u dieťaťa vysokú dráždivosť, nízku pôrodnú váhu, kŕče a iné poškodenia. Podobný 

vplyv majú lieky, alebo nadmerný stres. Aj preto treba dopriať matkám pohodu, dostatok 

oddychu a dobrú výživu, aby tehotenstvo prebiehalo optimálne. V prípade rizikového vývinu 

je zase nutné zahájiť čo najskôr liečbu, rehabilitáciu a dbať o ochranu a pohodu matky. Ak sa 

dieťa narodí s horšou vybavenosťou centrálnej nervovej sústavy (ďalej CNS) – je dráždivé, 

alebo utlmené, dobrá starostlivosť – bezpečný vzťah, to spravidla vykompenzujú do takej 

miery, že takéto dieťa môže byť na tom lepšie ako dobre vybavené dieťa bez pevnej väzby 

a v rizikovom prostredí. 

Ostatníková (podľa Murgaša, 2011) zdôrazňuje veľmi individuálny charakter tvorby 

senzorických centier mozgu, kde výsledok závisí najmä od genetického naprogramovania a od 

vonkajších vplyvov. Nie všetkým putujúcim neurónom sa podarí nájsť svoje miesto, niektoré 

zablúdia. Ak sa tak udeje vo väčšej miere, môže to neskôr viesť k poruchám učenia, alebo 

k epilepsii. V menšej miere zvyčajne nie sú diagnostikované ako porucha. Medina (2011) 

pripodobnil spôsob organizácie senzorických systémov v mozgu k práci výsadkárov, ktorá sa 

skladá z troch krokov: zoskok padákom do nepriateľského územia, obsadenie nepriateľských 

priestorov a podanie správy domov. Podobne sa neuróny premiestnia do niektorej časti mozgu 

a vybudujú si tam základne. Neuróny, ktoré sa napoja na oči, budú napomáhať videniu, tie 

napojené na uši počutiu, podobne obsadia aj ďalšie zmyslové orgány. Následne začnú budovať 

nové spojenia a umožnia tak vyššiu citlivosť. Akonáhle dokážu vnímať zvuky, chute, vône, 

dotyky, naladia sa na ne a zapamätajú si ich. Medina (2011, s. 29) to ilustruje príbehom 

dirigenta Borisa Brotta, ktorý ešte v dospelosti niektoré partitúry poznal na prvý pohľad, pretože 

jeho tehotná matka ich cvičila na čelo. Pre dirigenta bolo šokujúcim zážitkom, keď po toľkých 

rokoch zistil, ako si ich presne zapamätal. 

 

Hmat v prenatálnom období 

Vývin hmatu je úzko spojený s vývinom motoriky. Zo zmyslov sa rozvíja najdynamickejšie. 

Už vo veku jedného mesiaca je plod schopný cítiť dotyk na ústach a na nose. Na konci druhého 

mesiaca (Langmeier, Krejčířová, 2007, s. 24) je už vytvorený svalový základ, ale ešte nie je 

inervovaný. V desiatom týždni reaguje na bolestivý podnet. Okolo dvanásteho týždňa je už 

citlivé na celej svoje pokožke. Filmy o priebehu interrupcií zachytili, ako sa dieťa aktívne bráni 

bolesti a poškodeniu. Senzorické dráhy bolesti plne fungujú od 20. týždňa. 

Začiatkom tretieho mesiaca už dieťa spontánne hýbe končatinami, otáča hlavu, pohybuje 

ústami. Na jeho konci už možno zachytiť bioelektrickú aktivitu mozgu. Dieťa zbiera informácie 
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nielen z reakcií na svoje pohyby, ale aj z vnútorného sveta. Aj ťažko nedonosené deti sú na 

bolesť veľmi citlivé. Vyššie uvedení autori uvádzajú, že negatívne dôsledky opakovaných 

zážitkov bolesti boli preukázané už u detí vo veku 26 týždňov. Boli fyziologicky menej stabilné 

a reagovali slabšie. U detí s poruchami vnímania je potrebné v anamnéze overiť si aj tieto 

okolnosti. V súčasnosti sa stále viac detí rodí predčasne a prežívajú aj deti s pôrodnou 

hmotnosťou okolo jedného kilogramu, ktoré majú vysoké riziko ľahších porúch CNS 

a  funkčných zmien v mozgu.  

Veľmi skoro sa rozvíja aj ruka. V sedemnástom týždni ju má stále zovretú v päsť, ale na 

končekoch prstov sa už formujú brušká, na ktorých sa v blízkej dobe vytvorí individuálne 

ryhovanie známe ako odtlačok prsta. Ruky majú špecifický význam z hľadiska 

somatosenzorických (zmyslové vnemy z oblastí tela) funkcií, lebo umožňujú dotyk. V tomto 

období si dieťa na základe hmatového vnímania vytvára neurologické reprezentácie celého 

svojho tela (Medina, 2011). V druhej polovici tehotenstva už reaguje na podnety zvonku, ako 

je hladkanie, dotyky na bruchu. V 20. týždni stále viac ovláda pohyby vďaka rozvoju svalstva, 

kosti sú pevnejšie. Následne začína lepšie ovládať jemnú motoriku, cmúľa si palec, poťahuje 

za pupočnú šnúru, rukami i nohami sa zapiera do steny maternice. 

Na začiatku tretieho trimestra je už citlivé na rozdielne teploty, hoci táto oblasť sa bude rozvíjať 

hlavne po narodení. Často si oprie hlavičku o brušnú stenu alebo vystrie končatinu, až vytvorí 

na bruchu kopček. Koncom tehotenstva sa už nedejú prevratné zmeny, dieťa hlavne rastie. 

Rozvoj hmatu podporujú taktilné skúsenosti z pohybov. Dokáže urobiť i niekoľko kotrmelcov 

za sebou. Kostra mu poskytuje dostatočnú oporu. 

 

Zrak a sluch v prenatálnom období 

Podľa Medinu (2011) sa zrak začína rozvíjať asi štyri týždne po počatí, kedy sa na hlavičke 

objavia maličké bodky očí. Vytvára sa tam štruktúra kalíšku. V nich sa utvoria očné šošovky, 

spoza ktorých vychádzajú sietnicové nervy. V 11. týždni viečka zostávajú stále zrastené, ale 

pod nimi prebieha vývoj dúhoviek. Očné nervy putujú až do zadnej časti hlavy, do oblasti, kde 

bude vizuálna kôra. V 18. týždni mozog prudko rastie. Všetky hlavné oblasti sú už 

diferencované a začína sa formovať mozgová kôra, ktorá riadi špecifické funkcie mozgu. Oči 

dieťaťa vnímajú svetlo a tmu. V posledných dvoch trimestroch prichádza k masívnemu 

prepájaniu neurónov v tejto oblasti.  

V 26. týždni sa ukončuje vývin očí. Dozrieva posledná vrstva sietnice, ktorá má štyri vrstvy. 

Dúhovka je modrej farby. Občas dieťatko v brušku otvorí očká.  O dva týždne má už dokonale 
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vyvinuté očné viečka. Môže sa dokonca v brušku otočiť za svetlom. V 30. týždni má už obočie 

a mihalnice, oči dokážu tvoriť slzy. Keď spí, má zatvorené oči a posledný mesiac pred pôrodom 

aj sníva. Vie sa zamračiť, smiať i plakať. Pred narodením je tiež pripravený systém potrebný 

pre riadenie očných svalov. Dieťa je vďaka tomu schopné mrkať, rozťahovať svoje zreničky, 

otáčať oči za svetlom. Reaguje aj na ostré svetlo namierené na bruško mamy – zmení sa mu tep 

srdca, pohne sa. Zrakové centrum v mozgu sa intenzívne vyvíja ešte rok po narodení – tempom 

desať miliárd synapsií denne (Medina, 2011). 

Čo sa týka sluchu, nie je jasné, kedy začína dieťa počuť. Tkanivá, ktoré sa zúčastňujú počúvania 

sa dajú pozorovať už štyri týždne po počatí. V 11. týždni sa uši, ktoré sa doteraz vytvárali na 

krku, presúvajú na stranu hlavy. Počutie ušami sa rodí utvorením otocýst na bokoch hlavy. 

V nasledujúcich týždňoch sa utvárajú chĺpky a maličké kanáliky budúceho slimáka. Dieťa 

zachytáva zvuky nielen cez ucho, ktoré je už v 16. týždni kompletné a v 20. týždni je funkčná 

aj kochlea, ale hlavne cez kostru, ktorá slúži ako rezonátor. Podľa Matulníkovej (podľa 

Bohušovej, 2016) prvé senzomotorické reakcie na hudbu začínajú vytvárať  už v ôsmom týždni 

tehotnosti. Vysoké frekvencie nad 8 000 Hz sú v maternici filtrované cez kosti, tkanivá a 

plodovú vodu. Stimulácia zvukom podporuje funkčnosť mozgu, psychický, intelektový vývin 

a hudobnú inteligenciu dieťaťa. Hudba zrejme dieťaťu zvyšuje aj pocit biologickej istoty a 

emocionálneho bezpečia, lebo ho upokojuje. Najmä počúvaním barokovej hudby (Mozart, 

Vivaldi, Bach...), gregoriánskeho chorálu a spievaním uspávaniek možno podporiť relaxáciu. 

Pozitívne pôsobí pravidelnosť, harmónia a rytmus, najmä ak je podobný srdcovému rytmu 

matky o frekvencii 60 tepov za minútu. 

Ostatníková (2011, s. 24) uvádza, že na to, aby sme mohli vidieť a počuť, potrebujeme tisícky 

zoskupených neurónov v definovaných oblastiach mozgu, ktoré sú pospájané synapsami. 

Veľké množstvo synáps vytvára predpoklady pre vysokú plasticitu, kedy pri malom poškodení 

sú blízke neuróny schopné prevziať stratené funkcie bez toho, aby sa to navonok prejavilo.  

Na začiatku druhého trimestra sa zaznamenala mozgová aktivita pri hlasnom zvuku. Matkin 

hlas môže dieťa počuť už na jeho konci. Pred narodením dieťa nielen počuje, ale aj rozlišuje 

v hlase emócie a intonačné charakteristiky rodného jazyka. Dokonca odpovedá a dokáže 

rozlišovať medzi niektorými zvukmi (aáá, eee, be, bi). Langmeier a Krejčírová (2007) 

uvádzajú, že tieto schopnosti sa zhoršujú, ak má matka málo kyslíka, vyfajčila cigaretu, alebo 

je v emočnom strese.  

Novorodenci reagujú najmä na nižšie položený a tlmený matkin hlas, ktorý aj rozlišujú od 

ostatných. Medina (2011) to doložil aj výskumom, v ktorom matky čítali vybraný text dvakrát 
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denne, spolu asi päť hodín. Po narodení všetky deti poznali text a preferovali hlas matky, čo 

dokazoval prístroj napojený na ich cumlíky. Podľa Medinu (ibidem) deti reagovali aj na 

televízne vysielanie, ktoré matky pravidelne pozerali, alebo prestali plakať, keď počuli známu 

znelku. Piesne, ktoré matka spievala v prenatálnom období, dieťa po narodení pozná a 

uprednostňuje. Pri počúvaní rodnej reči boli aktívnejšie, ako keď im prehrávali texty v iných 

rečiach. Tie deti, ktorým sa rodina prihovárala už v maternici, po narodení poznali hlasy 

rodinných príslušníkov. 

V posledných rokoch sa presadzuje názor, že hovoriť s nenarodeným dieťatkom napomáha 

nielen rozvoju sluchu, ale aj je predpokladom pre vytvorenie pevnej väzby, formovania 

základov jazykového vývinu a rozvíjania aktivity mozgu. Dôležitá je najmä včasná diagnostika 

a terapia u detí s poruchami sluchu. Jakubíková (2008) uvádza, že 1 z 1 000 narodených detí sa 

narodí hluché, a približne ďalšie 3 z 1 000 sa narodia s menšou poruchou sluchu. Väčšina 

porúch sluchu sa neodhalí. Pri celoplošnom skríningu v roku 2006 sa odhalilo o 22,8 % viac 

ako pri bežných vyšetreniach v uplynulých rokoch. Súčasne bola diagnostikovaná porucha 

sluchu pred 6. mesiacom života, čo pri dobrej starostlivosti pomáha predchádzať ďalším 

poškodeniam (vývin reči, emocionálneho a kognitívneho vývinu).  

 

Čuch v prenatálnom období 

Už po piatich týždňoch sa vytvára bohatá mozgová sieť pre čuch. Ale medzi druhým a šiestym 

mesiacom má dieťa nos zapchatý tkanivovou zátkou, ktorú behom tretieho trimestra nahradí 

nosová priehradka, sliznica a neuróny napojené do mozgových centier. Podľa Medinu (2011) 

dieťa môže cítiť matkinu voňavku, cesnak z jej jedla a bude tie vône preferovať. Pachové 

spomienky vytvárajú v mozgu silné stopy. Mnoho matiek dokáže podľa vône poznať svoje 

dieťa, medzi inými. Pachy súvisia s emóciami. Tie príjemné podporujú emocionálne 

zosúladenia dieťaťa s matkou a vytvorenie dialogického vzťahu. 

 

Chuť v prenatálnom období 

Vieme, že v 12. týždni dieťa už vie cmúľať svoj palec. V 21. týždni vyplazuje jazýček a tvoria 

sa mu chuťové poháriky. V treťom trimestri už má vyvinuté chuťové poháriky. Ak sa plodová 

voda prisladí, dieťa jej prehltne oveľa viac. Dieťa cíti aj chute jedla, ktoré z matkinej stravy 

prenikajú do plodovej vody. Bolo preukázané, že pred narodením dokáže rozoznať všetkých 

šesť chutí.  
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Medina (2011) to považuje za príklad, že dieťa prijíma zmyslové podnety skôr, ako ich dokáže 

naozaj pocítiť. Možno predpokladať, že ich význam je aj v tom, že napomáhajú organizácii 

zmyslových centier, tak ako neskôr vnemy pomáhajú ďalej centrá zdokonaľovať v ich 

funkciách. Hovorí tiež, že matka výberom svojej stravy môže čiastočne naprogramovať chute 

svojho dieťaťa, lebo dieťa ich bude neskôr uprednostňovať. Upozorňuje, že tieto tvrdenia 

netreba preceňovať, lebo si to ešte vyžaduje výskumy. Dnešné poznanie len poodhaľuje 

tajomstvá prenatálneho života, ale mnohé ešte zostáva neznáme.  

 

Zmysly pre držanie tela a pohyb 

Najčastejšie sa uvádza zmysel pre rovnováhu, ktorý umožňuje dvíhanie hlavy, neskôr udržanie 

tela v sede a pri chôdzi. Je spojený s motorickým vývinom, ktorý je fylogeneticky najstarší a aj 

najviac vo vývine naprogramovaný. Bertnitzke (2009) rozlišuje komplexnejšie až 15 zmyslov. 

Okrem základných už spomenutých uvádza aj zmysel: pre polohu a pohyb, pre otáčanie, pre 

napätie, pre mimiku, pre dotyk a tlak, pre teplo a chlad, pre bolesť, pre polohu tela a polohu 

jednotlivých orgánov. 

 
  Senzorické vnímanie po narodení a v ranom veku 

Podľa Langmeiera a Krejčířovej (2007) si deti už v niekoľkých minútach po narodení spájajú 

informácie z rôznych zmyslov; vidia, sledujú pohybujúci sa predmet očami. V bdelom stave si 

aktívne prezerajú okolie. Zaujímavé predmety ich môžu upútať i na desať minút. Zrakové 

informácie si krátko zapamätajú. Rozoznajú tvár svojej matky od iných už po štyroch dňoch. 

Pokusy ukázali, že novorodenec tiež dokáže rozlíšiť základné geometrické tvary, známy a nový 

podnet, rozlišuje smer aj farby obrazcov. Dokáže vnímať aj hĺbku a obranne reaguje na 

približujúci sa predmet. Pohybujúce sa predmety vníma lepšie ako statické. Nie sú to len 

reflexné reakcie. Dieťa skutočne poznáva, učí sa, hoci jeho zrak sa rýchlo unaví a ešte sa bude 

do prvého roku vyvíjať. Pomáha mu aktívne ovplyvňovať svoje okolie – vstupovať do 

interakcie. Už tesne po pôrode napodobňuje mimiku matky a keď ona zrkadlí jeho reakciu, ich 

interakcia sa prehlbuje. Dívanie sa do tváre, ktorá sa k nemu nakláňa, je pre dieťa veľmi 

dôležité. Musí sa naučiť dekódovať  mimické výrazy, ktorými ľudia  vyjadrujú šťastie, smútok, 

prekvapenie, odpor, hnev a strach. To sú základné emócie, ktoré mimické svaly okolo očí 

prezrádzajú a nedajú sa vôľovo ovládať. Sú dôveryhodnou informáciou. Schopnosť správne 

interpretovať výrazy v tvári má veľký význam pre prežitie a spolunažívanie. Medina (2011) 

uvádza, že plocha v mozgu vyhradená pre rozpoznávanie tváre je obrovská. Ak pre nejakú 
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poruchu (napr.: autizmus, poúrazový stav) dieťa tieto schopnosti nemá, má neskôr problém 

spolupracovať a sociálne sa prispôsobiť. 

Čo sa týka sluchového vnímania, preferuje známy hlas matky, otáča hlavu k zdroju zvuku. 

Schopnosť lokalizácie zvuku majú deti len v novorodeneckom období, potom sa stratí a objaví 

sa až v 3.-4. mesiaci. Dieťa upokojuje hlbší hlas, ktorý znie tak, ako ho počúvalo počas pobytu 

v maternici. Ale pre porozumenie je vhodné preťahovanie hlások a vyššie položený hlas: „Ide-

e-me-e pa,--pať, po-o-ď ku-u m-ne-e!“ Ide o tzv. parentéziu, ktorá robí hlásky zreteľnejšími, 

melodickejšími a ľahšie rozpoznateľnými. Rodičia to robia intuitívne, ale je možné ich v tom 

i trénovať, lebo bolo preukázané, že to urýchľuje nástup reči (Medina, 2011) a týmto deťom sa 

dobre darilo aj v škole.  

Čuch, chuť a hmat sú mimoriadne dôležité – predstavujú základné zmysly pre poznávanie 

okolia, pomáhajú vytvoriť si pocit bezpečia. K pochopeniu významu hmatu prispela najmä 

Affolterová, ktorá sa od 70. rokov minulého storočia venovala výskumu v klinickej 

starostlivosti o deti s poruchami zmyslov a vývinu. V roku1976 založila v Sant Gallen Centrum 

pre poruchy vnímania, ktoré malo aj aj školu. Zo svojich pozorovaní usúdila, že vo vývine sú 

najlimitujúcejšie poruchy taktilného a kinestetického vnímania, tj. hĺbkový hmat. Je to 

základný spôsob spoznávania sveta. Ak dieťa nevie prijať základné hmatové informácie, 

nemusí byť nápadné na prvý pohľad, ale ak má urobiť nejaký presný pohyb, objavia sa 

problémy s uchopením, s udržaním očného kontaktu, s tempom, ktoré je príliš pomalé, alebo 

neprimerane rýchle. Tieto deti radšej pozorujú a vyhýbajú sa účasti na živote. Tým sa deficit 

skúseností prehlbuje.  

Popri hmate sa chuť nezdá byť tak významná, ale treba si uvedomiť, že deti ústa využívajú po 

narodení na poznávanie vecí. Všetko si vkladajú do úst. U detí s poruchami zraku to môže trvať 

dlhšie, kým sa naučia poznávať iba hmatom. Podľa Doidge (2017) je jazyk jedným 

z najcitlivejších orgánov v ľudskom tele. Na jazyku sa nachádza 48 druhov receptorov. Uvádza, 

že podľa Lurijovej analýzy sa na špičke jazyka nachádza od 15- do 50-tisíc nervových vlákien, 

ktoré vytvárajú priam informačnú diaľnicu do mozgu. Senzorické informácie z úst odvádzajú 

dva nervy, ktoré sú súčasťou hlavových nervov a napájajú sa priamo na mozgový kmeň. Sú 

úzko spojené s oblasťami, ktoré spracovávajú iné zmyslové vnemy a môžu súčasne aktivovať 

celý mozog. Toto využili Danylov, Tyler a Kaczmarek z laboratória Wisconsinskej univerzity 

na neurorehabilitáciu. Vyvinuli prístroj (PoNS), ktorý sa vkladal do úst, aby elektricky (tri 

signály, prestávka, opäť tri signály, pri frekvencii 200 HZ) stimuloval tam prítomné receptory. 

Prišli na to, že tak môžu spolu s fyzickými cvičeniami reštartovať mozog a pomôcť k obnove 
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stratených funkcií (ibidem, s. 234). Prístroj tiež pomáha koncentrovať pozornosť a podporuje 

uzdravovanie. Z úspechom bol využitý pri roztrúsenej skleróze, ťažkostiach s rovnováhou, 

odstraňovaní následkov mozgovej príhody, a pod.. Z uvedeného sa dá ale predpokladať aj to, 

že aj pohyb jazyka a vnemy z neho pri saní bradavky majú stimulujúci účinok na celý mozog 

dieťaťa. 

 

Senzitívne obdobia 

Medzi deťmi vo vývine sú pomerne veľké individuálne rozdiely. Spomalenie v jednej funkcii 

spravidla dobehne samo, ale pokiaľ je naozaj málo aktívne vo viacerých oblastiach vývinu, 

potrebuje podporu. Neplatí, že detstvo je pasívne obdobie, že je dieťa bezmocné, všetko časom 

príde samé a že ho stačí nakŕmiť, prebaliť a uspať. 

Pre určité druhy informácií vo vývine existujú senzitívne obdobia, kedy sú lepšie využité. 

Pomenovala ich Montessoriová (podľa Hedderich, 2001), ktorá zistila, že vo vývine dieťaťa sú 

určité úseky, kedy má dieťa mimoriadne schopnosti osvojiť si nejakú zručnosť, získať nejakú 

skúsenosť alebo poznatok. Vyznačujú sa intenzívnym záujmom o typ činnosti, ktorá im to 

umožní. Montessoriová predpokladala, že sa to deje na základe zvýšenej vnútornej citlivosti na 

určité podnety. Ak ich dieťa nedostávalo, zodpovedajúce schopnosti sa nemôžu rozvinúť 

dostatočne, alebo neskôr sa už nerozvinú. Alebo dieťa musí na ich dosiahnutie vynaložiť väčšie 

úsilie a námahu. Napríklad vývin hmatu sa ukončuje vo veku štyroch rokov, vývin reči do 

piatich. Ak sa nepočujúce dieťa operujú a zavedú mu kochleárny implantát až v školskom veku, 

musí sa učiť počúvať a hovoriť, čo mu ide oveľa ťažšie. Podobne je to aj s učením cudzieho 

jazyka.  

Dieťa bez dostatočných hmatových informácií má ťažkosti v jemnej motorike a môže sa u neho 

prejaviť porucha praxie, kedy má sťaženú orientáciu v tom, čo robia jeho ruky/telo, pochopiť 

následnosť, plánovať a organizovať svoju činnosť. Spravidla sa naučí obávať neúspechu 

a začne sa vyhýbať aktivitám vyžadujúcim zručnosť. Potom zaostáva stále viac, lebo mozog sa 

učí len zo skúseností.  

Montessoriová bola presvedčená, že dieťa má svoj vlastný, vnútorný plán vývinu, ktorý mu 

výchova má pomôcť uskutočniť. V prvej fáze vývinu do troch rokov (podľa Piageta 

v senzorickom období) si dieťa osvojuje reč, zjemňuje a cvičí zmysly a učí sa poriadok vecí a 

spolunažívania, spoznáva štruktúry diania vo svojom prostredí. To tvorí základy psychického 

vývinu a predpoklady pre ďalší sociálny vývin. Deje sa to v úzkom prepojení na motoriku. 

Každý zmyslový podnet vyvolá motorickú odpoveď.  
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Vývinové stupne vnímania 

Vývin postupuje podľa svojich zákonitostí, podľa genetických daností i podnetov z prostredia. 

Je vždy individuálny, ale teoreticky možno stanoviť určité predely v pokrokoch. Senzorické 

vývinové stupne uviedol Bernitzke (2009, s. 142). Prvý vývinový stupeň vnímania, ktorý 

nazýva intramodálny, sa vyznačuje zlepšovaním schopností vnímať, pričom počas prvých 

mesiacov vždy dominuje jeden zmysel pri jeho aktivitách. Sagi (1982) formuloval, čo sa počas 

tohoto obdobia musí dieťa naučiť. Je to: 

• zamerať pozornosť na vnímaný objekt, 

• fixovať pozorovaný objekt, 

• sledovať prípadné pohyby, zmeny. 

Tieto bazálne kroky sa ponúkajú dieťaťu v rámci liečebnopedagogických cvičení s tažkými 

poruchami v rámci včasnej intervencie. 

Niektoré deti sa radi dívajú do svetla – hľadia napríklad do okna. Prekopová (2009) uvádza, že 

tak často robia deti, ktoré pre operáciu matky, alebo vlastné komplikácie, nemali možnosť 

nadviazať hneď po pôrode vzťah k matke. Našli si náhradný objekt. Deti v potrebujú podporu, 

potrebujú, aby sa niekto k nim skláňal, nosil ich, držal pre sebou v šikmej polohe, kedy sú 

aktívnejšie a prihováral sa im. Nestačí položiť ich pod zavesené hračky. Treba s nimi 

pohybovať a odmeňovať úsilie dieťaťa radosťou, pohladením a pritúlením (zahalením do 

tepla). 

Zvláštnu starostlivosť potrebujú deti s postihnutím zraku. Ak majú zvyšky zraku, ale sú 

ponechané samé na seba,  nevyužívajú ich, strácajú ďalšie možnosti. Naučiť sa vidieť je 

potrebné v mladom veku. V siedmych rokoch dieťa už vidí ako dospelý, ale zrak sa ešte asi do 

20. roku vyvíja. Ak sa dospelému podarí vrátiť zrak (napr. po operácii), bude mať vážny 

problém naučiť sa vidieť. Sacks (2013, s. 113) popisuje pacienta, ktorý bol od raného detstva 

prakticky nevidiaci. Ako 35-ročného ho operovali a zrak sa mu vrátil. Cesta od slepectva 

k zraku je ťažká. Mnoho vecí videl po prvý raz, nepoznával svet, kde žil. Zo stresu ochorel a do 

dvoch rokov zomrel.  

Od tretieho mesiaca nastupuje intermodálny stupeň vývinu, kedy prichádza k prepojeniu 

informácií z rôznych zmyslových orgánov. Ak dieťa počuje napúšťanie vody do vaničky, teší 

sa na kúpanie. Spájanie vnemov podporuje koordináciu oka a ruky. Očakáva pohyb balóna, do 

ktorého zámerne udrie. Pri závažných postihnutiach s obmedzením vnímania môže tento 

vývinový stupeň zvládnuť len čiastočne. 
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Od ôsmeho mesiaca nastupuje seriálna integrácia. Tento stupeň predpokladá, že dieťa pozná 

poriadok vecí a zohľadňuje to vo svojom správaní. Posúva autíčko, gúľa loptu, začína mať 

záujem o vkladanie, vyberanie. Deti, ktoré sú preťažené podnetmi, nevedia si ich utriediť, 

štruktúrovať, majú neskôr problém spravidla aj v škole s čítaním a písaním. Na preťaženie 

reagujú nepokojom, neurózami.  

Jedenásty mesiac prináša posun do intencionálneho stupňa, ktorý sa vyznačuje objavením 

predstáv. Dieťa pozná vec, aj keď sa zmení, alebo dostane niečo nové – loptu, knižku, tanier. 

Zovšeobecňovanie podporuje rozvoj a nástup reči. 

Od 18. mesiaca začína symbolický stupeň, kde sa spracovanie skutočnosti stáva menej závislé 

od vnímania. Predstavivosť dostáva väčší priestor, čo sa objavuje v symbolickej hre – dieťa 

kŕmi, kúpe bábiky, vozí v aute náklad. Pozná časti svoje tela, skúša čo dokáže, zaujme 

primeranú polohu, pozoruje iné deti pri hre, hrá sa vedľa nich. Bernitzke (2009) upozorňuje, že 

ak dieťa nemôže dosiahnuť tento stupeň, prejaví sa to pri uchopovaní a narábaní s predmetmi, 

ako aj v neistote pri pohybe v priestore. 

Samotné senzorické podnety nestačia pre rozvoj vnímania. Dôležité je, aby prichádzali 

v blízkosti vzťažnej osoby, najčastejšie matky a v situácii s kladným emočným nábojom, aby 

dieťa bolo v pohode. Langmeier a Krejčířová (2007) zdôraznili súlad zameranej pozornosti 

a spoločne zdieľaných emócií, vyváženosť vzrušenia a ukľudnenia a synchróniu pozornosti 

a afektu. Dieťa musí byť rešpektované v jeho rozpoložení – ak ho niečo zaujme, má dostať čas 

a možnosti, aby to preskúmalo všetkými zmyslami. Potom má nárok na oddych. Spoločné 

zdieľanie emócií predpokladá u dospelého schopnosť byť vnímavo prítomný a vciťovať sa do 

dieťaťa – intuitívne to robia rodičia preberaním mimiky, opakovaním jeho pohybov 

(rozhodenie rukami, dotyk, dychtivý výraz v tvári, naznačenie nových možností skúmania, 

odmena radosťou, objatím) a zvukov. Zaoberanie sa s malým dieťaťom je krásna a vážna vec. 

Medina (2011) píše, že malé dieťa je vedec, ktorý žasne, pýta sa, overuje svoje hypotézy, robí 

pokusy a svoje myšlienky samo v sebe opravuje. Získané poznatky ukladá do svojej databázy 

a vo svojej práci postupuje neúmorne a úžasne flexibilne. Svoje skúsenosti extrahuje do pamäti. 

Jeho laboratórium je svet, v ktorom žije.  

  

Vnímanie a učenie 

Mozog malého dieťaťa je na objaviteľskú aktivitu a učenie pripravený nadmerným množstvom 

synáps. Vytvárajú sa v posledných mesiacoch prenatálneho života. Novorodenec ich má okolo 

50 triliónov. Kapacita dosahuje vrchol v treťom roku (vzrastú ešte na ich dvadsaťnásobok), 
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a udržiava sa až do puberty (Osadníkova, 2011). Môžu sa pružne reorganizovať podľa vstupov 

– prijímaných informácií. Nepoužívané zanikajú. Už v desiatom roku sa  začnú výrazne strácať. 

Po puberte pre masívny zánik nepoužívaných synapsií sa zredukujú až na jednu štvrtinu podľa 

pravidla: „alebo ma používaš, alebo ma stratíš.“ Uchované synapsy tým ale dostávajú zároveň 

príležitosť pre svoje zdokonalenie – špecializáciu kognitívnych, motorických i senzorických 

funkcií. 

Učenie prebieha tak, že okolo neustále aktivovanej synapsy sa vytvárajú ďalšie synapsy. Potom 

prichádza (Grawe, 2007) k dlhodobému  osvojeniu si informácie. Aktivuje  sa tzv. transkripčný 

proteín (CREB), ktorý prepíše gény v bunečnom jadre a tie začnú potom produkovať nové 

proteíny, ktoré umožnia: 

• ľahšiu aktiváciu synapsií, 

• ďalšie vytváranie synapsií – z chodníčka sa stane diaľnica, s tým súvisí požiadavka 

nemeniť metódy práce, nemeniť často ciele, používať radšej menej pomôcok, ale 

modifikovať ich využívanie, 

• k produkcii ďalších neurotransmiterov a k zvýšeniu možností zapamätania. 

 

Biochemické procesy, ktoré prebiehajú v tele (najmä v črevách, v mikroflóre, ale aj zápalové 

procesy a toxíny) a v dôsledku reálnych skúseností či psychickej aktivity, majú vplyv na stav 

podráždenia neurónov a ich schopnosť prenosu.  

Spitzer (2006) zdôrazňuje, že trvalé poznatky si možno osvojiť len pomalým učením. Niečo 

majstrovsky zvládnuť si vyžaduje mnohonásobné opakovanie (hra na husle, písanie). Nové sa 

musí začleniť a napojiť na už známe. Čím je človek mladší, tým rýchlejšie sa učí. 

 

Bariéry v procese učenia sa 

Proces učenia sa môže byť sťažený rôznymi nepriaznivými okolnosťami, či rozličnými 

bariérami. Patri medzi ne negatívne emócie, nedostatok spánku, diskontinuita, nedostatok alebo 

priveľa podnetov ako aj poškodenia a úrazy mozgu. 

 

• Negatívne emócie 

Dieťa je odkázané na starostlivosť okolia a preto je veľmi zraniteľné. Potrebuje žiť v bezpečí, 

mať uspokojené potreby (byť sýte, môcť sa v pokoji vyspať, hrať sa, komunikovať, byť 

v pohode, mať bezpečný vzťah, kontinuitu skúseností). Nie vždy má také šťastie, že jeho rodič 
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je dobre pripravený na novú úlohu. Ak je veľa nezvládnutých situácií a negatívnych reakcií, ak 

bolo nechcené, žije v strachu, v zármutku, hnevá sa. Aby sa pred týmto prežívaním obránilo, 

začne samo seba potláčať, negovať – tieto reakcie sú afektívne a takmer reflexívne (Johnson, 

2006). V jeho dôsledku môže dieťa nielen  potlačiť svoje pocity, stratiť záujem o skúmanie, ale 

dokonca aj zaostávať v mentálnom vývine. Neuspokojivý raný vzťah medzi dieťaťom a matkou 

znamená stres, a ten oslabuje imunitu. Každé ochorenie negatívne ovplyvňuje progres vo 

vývine.  

Aj Speck (2008) potvrdzuje, že dlhodobé deprivačné skúsenosti v ranom veku ireverzibilne 

poškodzujú výstavbu mozgových štruktúr. Dieťa pozoruje správanie dospelých, ak sa modely 

správania vytvárajú a upevňujú v stresovej situácii, stanú sa bariérami, ktoré sa javia ako 

biologická danosť a vyžadujú si veľa terapeuticko-výchovných intervencií, aby sa dosiahla 

zmena. Teicher (2002 podľa Walserovej, 2010) formuloval teóriu, že raný stres môže 

podporovať, alebo naopak utlmiť vývin neokortexu a viesť k tomu, že nedosiahne potrebnú 

kapacitu v dospelosti. Vtedy je typická impulzivita, hyperaktivita, násilné správanie, slabé 

sústredenie. 

Včasné zanedbávanie spôsobuje aj zvýšený výskyt laterality a zníženie integrácie oboch 

hemisfér. Znížená komunikácia hemisfér narušuje koordináciu a kooperáciu (ruka-ruka, oko-

ruka). Častejšie sú aj chronické ochorenia. (Walserová, 2010). Včasný stres vo vývine mení aj 

vytváranie neurotransmiterov (dopamín, nordadrenalín, serotonín). Myelizované časti 

mozgového kmeňa (corpus callosum), ktoré spájajú obe mozgové hemisféry, sú veľmi citlivé 

na včasné a masívne zaplavenie stresovými hormónmi. Prichádza k ich oslabeniu, lebo stres 

obmedzuje delenie buniek glií, ktoré majú funkciu zásobovania. (Teicher et al. 2002 podľa 

Walserovej, 2010). Chronický stres vedie k zmenšeniu hypokampu o 14 %. Ten organizuje 

deklaratívnu pamäť – rozhoduje o tom, čo sa uloží a čo zabudne. Klesá schopnosť orientovať 

sa a spomenúť si. Tiež je sprostredkovateľom medzi limbickým systémom a neokortexom.  

Pozitívne emócie sú naopak motorom vývinu. Podľa Ostatníkovej (2010) sa mozgové štruktúry, 

zodpovedné za citové prežívanie, formujú oveľa skôr než mozgová kôra. Emócie utvárajú 

predpoklad pre mozgové operácie, sú našim nástrojom na prežitie. Znamenajú chemické 

prostredie, v ktorom sa vyvíjajú nervové bunky. Kognitívne schopnosti majú pôvod 

v najranejších emocionálnych zážitkoch, lebo tieto ovplyvňujú štruktúru mozgového tkaniva 

(ibidem). Prvé myšlienky spojené s ľubovoľným predmetom sú vytvárané citmi generovanými 

kategóriami (príjemné-nepríjemné). Diferencovanie podnetov podporuje kognitívny vývin.  
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Príjemné emócie i neskôr provokujú záujem a vedú k poznávaniu. Neuróny sú od narodenia 

pripravené pre učenie potrebujú prísun podnetov, aby mohli asociačné okruhy riadne pracovať. 

Emocionálny systém slúži ako senzor pre rozvíjanie schopnosti tvoriť úsudky.  

 

• Nedostatok spánku  

Mozog potrebuje dostatok spánku, aby hypokamups dokázal roztriediť poznatky a uložiť ich 

do dlhodobej pamäte v neokortexe. Deje sa to najmä v hlbokej fáze spánku bez snov. Stresové 

hormóny (kortizol) tlmia tento proces. Deti žijúce bez pravidelného režimu s rodičmi 

s neusporiadaným spôsobom života a nie sú ukladané na spanie sýte, čisté a v tichom prostredí 

detskej izby, spia spravidla nedostatočne a prerušovane. Mozog nestihne prijaté informácie 

spracovať a zbaviť sa odpadových produktov. Dieťa zabúda a nie je pripravené učiť sa novému. 

 

• Diskontinuita 

Kontinuita v skúsenostiach vedie k návykom. Návyky pomáhajú osvojiť si životné zručnosti 

a roly. Dieťa potrebuje opakovať skúsenosti, kým sa v nich zorientuje. Pomáhajú mu rituály – 

pri kŕmení, kúpaní, uspávaní a pravidelný režim. V chaose ťažko nachádza významy 

a bezpečie. Ak jeho signálom opatrovatelia nerozumejú, vníma svet ako nepriateľský. Pöthe 

(2008) hovorí, že úlohou matky je prijímať (containment) signály dieťaťa a premeniť ich na 

významy, ktoré povedú k naplneniu potrieb dieťaťa. Ak na jeho plač reaguje matka plačom, na 

zúfalstvo zúfalstvom, vedie to k obojstrannému vyčerpaniu. Toto spracovanie signálov dieťaťa 

ako prvú a základnú úlohu matky v ranom vzťahu objavil a popísal Bion (v 60. rokoch), lebo 

videl ich vzťah ako neustálu výmenu dobrých a zlých myšlienkových obsahov. Dieťa 

v nepohode vysiela intenzívne prejavy úzkosti, ktoré matka vníma, rozpoznáva a „ukladá 

u seba“ a premieňa na myšlienkové obsahy, ktoré sú pre dieťa bezpečné. Tento psychický 

priestor nazval Bion kontajnerom. Transformácia dáva zmysel prejavom dieťaťa a tým vnáša 

do jeho sveta bezpečie. Spokojné dieťa získa energiu na objavovanie. Pöthe (2008, s. 16) 

popisuje tri úrovne zlyhania pri spracovaní signálov úzkosti u dieťaťa:  

• matka neberie plač a krik dieťaťa ako signály jeho úzkosti; nevšíma si ho; venuje sa mu 

hlavne vtedy, keď je pokojné;  

• matka si uvedomuje signály dieťaťa, ale popiera, racionalizuje ich (je zdravé, keď kričí, 

všetky deti kričia), alebo im pripisuje inú príčinu (je hladné, bolí ho bruško);  
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• matka rozpozná úzkosť dieťaťa, ale prijíma ju za svoju, stáva sa úzkostnou, 

depresívnou, v konečnom dôsledku pri vyčerpaní i apatickou, ľahostajnou, alebo 

zlostnou.  

 
Matka to má zvlášť náročné, ak je dieťa dráždivé a náročné na opateru (málo spí, zle papá, má 

reflux alebo vážne zdravotné problémy). Stres a únava môžu prispieť k tomu, že raz sa dieťaťu 

venuje správne, inokedy málo, alebo s negatívnym citovým naladením (čo stále plačeš, ja sa 

z teba zbláznim). Zachovať vtedy kontinuitu v starostlivosti je sťažené. Najmä mladé matky 

potrebujú oporu v skúsených ženách (matky, priateľky, duly, susedy), ktoré ich môžu 

odbremeniť od neistoty, vypomôcť, byť vzorom ako situácie zvládať.   

Aktívne prekonávanie ťažkostí u dospelých (Hoskovcová, 2006, s.78) ako model správania je 

dôležité aj pre deti a to najmä vo veku od 18 mesiacov do 5 rokov. Funguje ako psychická 

„imunizácia“, kedy si dieťa za podpory rodičov zvyká prekonávať prekážky a nevzdávať sa. 

Prílišný ochranársky postoj naopak môže viesť k zvýšeniu úzkosti. 

Diskontinuitou je ohrozené najmä dieťa rodičov, ktorí vedú neusporiadaný spôsob života, 

prípadne aj trpia psychickým ochorením, alebo závislosťou. Majú problém dbať na potreby 

a hygienu dieťaťa, zaviesť poriadok, dodržiavať rodinné rituály a sviatky. Časté sú 

neočakávateľné zmeny v ich správaní, stresy, výbuchy hnevu. Deti sa cítia nepochopené, 

odmietnuté, len ťažko môžu odhadnúť, čo sa od nich očakáva. Napr.: jedna matka s depresiou, 

ktorá pred začiatkom ochorenia svoje deti milovala, si jedného dňa uvedomila, že ich doslova 

nenávidí a neznesie vo svojej prítomnosti. 

 

• Nedostatok podnetov  

Ak sa podnety ponúkajú len na „známej pôde“ – neprichádza k žiadnym zmenám na synapsách. 

Ak sú podnety stále nové a silné dieťa je rýchlo vyčerpané. Tie nové podnety, kde môžu 

využívať spojenia vytvorené pri predchádzajúcich skúsenostiach, vedú k aktivácii 

predchádzajúcich skúseností a ich obohateniu. Podobný dopad ako zanedbávanie, majú aj 

oslabenia či výpadky vo vnímaní, kedy podnety pre poruchy CNS alebo zmyslových orgánov 

dieťa nezaregistruje presne alebo neudrží dostatočne dlho pozornosť. Dôsledkom 

hyposenzitivity je pasivita.  

Dieťa môže byť tiež únavnejšie. Veľa spí alebo preplače a potom mu chýbajú skúsenosti. Pri 

oslabenom zmyslovom vnímaní majú byť podnety výraznejšie, napr. čierno-biele hračky 

(panda, zebra), dobre osvetlené, zvuky tak silné, aby vyvolali záujem, ale boli stále príjemné. 
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Vyvolaný záujem sa prejaví pohybom. Znakom ich prijímania je pozornosť. Ak dieťa 

spozornie, ľahko napne svaly na tvári, mierne sa mu rozšíria oči. Podnety by mali byť tiež 

vnímané súčasne viacerými zmyslami (hudba a tanec v náručí, hudba a vibrácie na vibračnej 

doske). 

Tiež je dôležité, aby situácie vnímania boli podporované najmä vtedy, ak je dieťa v optimálnom 

nastavení – oddýchnuté, sýte, dobre naladené. 

 

• Priveľa podnetov 

Iniciatívni rodičia takých detí, ktoré reagujú menej výrazne, alebo spomalene, sa niekedy 

dopúšťajú chyby, že dieťa zahŕňajú podnetmi a nečakajú na jeho odpoveď. Výsledkom je 

preťažené a dezorientované dieťa a vyčerpaný, znechutený rodič.  

Ale niekedy je aj bežná miera podnetov priveľa, ak ide o vysoko senzitívny typ dieťaťa. Nejde 

o poruchu, ale o typ osobnosti, ako to pred sto rokmi popísal Kretschmer (1888-1964), autor 

konštitučnej typológie. Tento charakterový  typ osobnosti nazval senzitívno-reakční jedinci. 

Arová (podľa Selin, 2016) zaviedla pojem hypersenzitívna osoba a v roku 1996 napísala k tomu 

knihu. Opierala sa o výskum (Kagan), ktorý skúmal temperament v súvislosti s vnímaním. 

Zistilo sa, že asi 20 % sledovaných osôb bolo vysoko citlivých, 40 % bolo slabo reagujúcich. 

 Predpokladá sa, že reaktivita je geneticky daná. Hypersenzitívnych ľudí charakterizujú 

špecifiká v amygdale a v prefrontálnom kortexte.  Tiež je možné, že precitlivelosť vznikla pod 

vplyvom hormónov precitlivelej matky, ktoré prenikali cez placentu v stresových situáciách 

a sú od samého začiatku výbavou dieťaťa. Sellin (2016) uvádza, že hypersenzitívne dieťa 

v sebaobrane prestane vnímať vlastné signály, lebo ho rušia. Citlivo vníma každú reakciu 

rodiča, často sa cíti bez opory, bezmocné. Nedožaduje sa naplnenia svojich potrieb, často 

zdĺhavo ochorie. Vysoká senzitivita je pre človeka plusom, ak človek môže intenzívnejšie 

prežívať vnemy, hudbu, farby, vône, ale ak jeho senzitivita okoliu prekáža („ty si citlivka, čo ti 

zase vadí, to je čudák“), vyčleňuje a stáva sa bremenom. 

Aj sú rodičia hypersenzitívni, sami nepoznajú hranice, nie sú pre dieťa oporou. Na problémy 

reagujú prisilno. Ak nezvládnu „pretlak vzruchov“ (v byte znie hudba, dieťa narieka, zvoní 

telefón, deti sa naháňajú), ak sa správajú neočakávane (odídu z radu v obchode bez nákupu, 

opustia dieťa, správajú sa „odťažito“ napríklad k susedom, k rodine), nemôžu byť trpezlivými 

a spoľahlivými rodičmi. Niekedy sú na seba veľmi nároční, lebo nesúlad ich ruší, chcú mať 

veci dokončené, viac vidia – i nedostatky, rodinné práce ich umárajú. Ale ak sa naučili 

„nevytŕčať“, sú skromní, utiahnutí – spravidla na seba neupozornia. Spravidla sú nešťastní, lebo 
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cítia svoju odlišnosť. Preto majú niekedy fázu hľadania senzácie, zmeny, vzrušenia, podstupujú 

riziká. Iní sa stávajú hľadačmi, snažia sa rozumieť sami sebe i druhým, trpia zmenami nálad, 

venujú sa extrémnym športom. V sebaobrane sa učia nevnímať sa a ignorovať svoje prežívanie. 

Majú preto aj problém reálne vnímať malé dieťa a byť k nemu vnímavo prítomní. 

Vysoká citlivosť môže ale aj súvisieť so zdravotnými problémami – zápal, otravy, ochorenia 

štítnej žľazy. Je to reakcia organizmu na vysoké záťaže a stresové situácii.  

S extrémnou dráždivosťou sa stretávame aj pri poruche súhry taktilných a kinestetických 

vnemov, ktorý sa nazýva porucha senzorickej integrácie. Vedie k sťaženej prispôsobivosti. 

Porucha funkcie sa prejavuje v motorických, svalových odpovediach na podnet, výkony sú 

nerovnomerné, viac hrozia pády, úrazy.  

 

• Poškodenia a úrazy mozgu 

O dopade poškodení mozgu na psychiku a správanie človeka vieme viac od dospelých, pretože 

strata jednotlivých funkcií je veľmi výrazná a možno ju dobre diagnostikovať. Nedá sa na tomto 

mieste hovoriť o všetkých možnostiach, spomeniem len otras mozgu. Malé dieťa ho môže 

utrpieť pri páde, pri hre, kde je vyhadzované do výšky, pri trasení, pri prudkom zastavení pri 

jazde autom, pri zasiahnutí letiacim predmetom. Účinky sa neomedzujú len na miesto nárazu, 

ale otras môže kdekoľvek v mozgu pretrhnúť bunečné telá neurónov a ich výbežkov (axóny) aj 

vtedy, ak vyšetrenie nepreukáže nejaký nález. Môže viesť ku poškodeniu mnohých funkcií – 

zmyslových, motorických, emočných. Opakované menšie otrasy môžu vyvolať neurologické 

problémy, oslabenie pamäte, depresie. Nárazy môžu spôsobiť vyliatie chemikálií 

a neurotransmiterov, čo môže vyvolať zápalové procesy a zmeny metabolizmu. V dôsledku 

toho sa narušujú prenosy signálov (Doidge, 2017). Dieťa môže mať problémy s učením 

i správaním. 

  

 Vnímanie ako proces 

Ostatníková (2011) zdôraznila, že vidíme, počujeme a cítime mozgom a nie receptormi 

v zmyslových orgánoch. Senzorické centrá sa nachádzajú v neokortexte. Je to dva až päť 

milimetrová vrstva šedej hmoty, ktorá pokrýva obe mozgové pologule. Senzorické a motorické 

neuróny, ktoré prijímajú informácie z vonkajšieho i vnútorného prostredia a motoricky 

odpovedajú, tvoria z nej desať percent. Ostatné sú asociačné neuróny, ktoré spracúvajú 
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informácie na rôznych úrovniach, spájajú ich s predchádzajúcimi skúsenosťami a korigujú 

vnímanie podľa významu, aktuálnosti a intenzity podnetu.  

Najväčšiu časť mozgu (90 %) tvoria gliové bunky, ktoré majú podpornú funkciu pre neuróny 

a vypĺňajúce priestor medzi nimi. Sú zatiaľ málo preskúmané, ale vie sa, že ich je niekoľko 

druhov a majú  rôzne funkcie: pomáhajú vyživovať, stabilizovať prenosy, vyrábajú myelín, 

ktorým obaľujú rastúce neuróny, starajú sa o odstraňovanie odpadových látok pri metabolizme 

a zápaloch, o tok mozgomiešneho moku a podobne. Ostatníková (ibidem) uvádza, že sú 

považované za „spiaceho obra“ a že výskumy v budúcnosti objasnia ich význam.  

 

Zrakové vnímanie ako proces 

Ostatníková (2016, s. 116) uviedla, že zo zmyslových orgánov prichádza do mozgu asi 2-3 

miliónov nervových vláken a každé mu dodáva až 300 impulzov za sekundu. Už oko selektuje, 

čo pošle ďalej. Spôsob, ako sú kódované vnemy do elektrických impluzov, ešte nie je 

objasnený. V tom všetkom je zachovávaný poriadok. Podnety najprv prichádzajú zo 

zmyslových orgánov do primárnej senzorickej oblasti, napr. pre zrak je to tylový mozgový 

lalok. Vnemy (obraz zo sietnice sa mení na elektrické impulzy a putuje ďalej ako symbolické 

popisy, ktoré boli súčasťou obrazu) sa najprv dostanú do unimodálnej asociačnej oblasti, kde 

sa rozlišujú kvality – ako farebné odtiene, tvary, pohyb, jeho smer. Týchto asociačných oblastí 

je asi tridsať (Ramachandran, 2011). Každý z nich má hneď niekoľko funkcií, ale nie sú natoľko 

špecializované, aby sa pri poškodení nevedeli navzájom nahradiť. Potom prechádzajú do 

polymodálnej asociačnej oblasti, kde sa vytvorí celkový obraz skutočnosti. Asociačné oblasti 

nemajú presnú lokalizáciu. Tieto špecifické zmyslové reprezentácie (symbolické popisy) 

predstavujú prvý krok ku ich spracovaniu (Grawe, 2007). Sú ďalej vedené do oblasti, ktorá 

susedí s hipokampom, kde sa integrujú do viacmodálnej reprezentácie, ktorá je už menej závislá 

na pôvodnom obraze. Na ďalšie spracovanie prechádzajú cez talamus, ktorý je centrálnou 

„spínacou stanicou“ v mozgu a rozhoduje, či prichádzajúca informácia je dôležitá, alebo nie. 

Talamus je napojený na oblasti prefrontálnej kôry, kde sú premietané naše aktuálne city 

a motivačné nastavenie. Keď im pripíše vysokú dôležitosť, reaguje  hormonálny systém 

a človek následne cíti zodpovedajúce emócie (negatívne – amygdala, alebo pozitívne). Talamus 

je tiež spojený s pracovnou pamäťou a ak môže nerušene pracovať, vytvorí sa obsah na 

zapamätanie. To, čo sa nedostane do pracovnej pamäti, si človek neskôr nedokáže vybaviť. 

Organizovať vnímanie napomáha rozdelenie vizuálnych tokov do paralelných dráh 

(Ramachandran, 2011). Prvá, tzv. stará dráha začína v sietnici, prechádza vývojovo veľmi 



Vnímanie 
 

26 
 

starým (colliculus superior) útvarom a vybieha až do temenného laloku. Je zameraná na 

priestorové zložky videnia, umožňuje sledovať pohybujúce sa objekty. Druhá, nová zraková 

dráha je vysoko rozvinutá, vybieha do najväčšej zrakovej kôrovej plochy, kde sa ešte delí na 

dve dráhy. Jedna sa zaoberá súvislosťami medzi objektmi v priestore a druhá znakmi v rámci 

pozorovaného objektu. Umožňuje napríklad diferencovať písmená a čítať. Dráha je tiež 

previazaná s motorickými dráhami a umožňuje rýchlo reagovať, uskočiť, chytiť letiaci 

predmet, vyhnúť sa. Okrem týchto dráh neurovedec Ramachandran (2011, s. 93) predpokladá 

ešte existenciu tretej dráhy, ktorú obrazne nazýva „čo s tým“, ktorá zbiera životne dôležité 

informácie (o potrave, výraze tváre, očú) prechádza do spánkovej oblasti a odtiaľ do amygdaly 

k limbickému emočnému systému. Funguje ako skratka pre urýchlenie životne dôležitých 

informácií. Ak ide o niečo naozaj dôležité, signály sa prelejú až do hypotalamu a aktivujú 

autonómnu nervovú sústavu – pre boj, útek, potravu, dvorenie, spolu s patričnými silnými 

emóciami. 

Vedome vnímame všetko, na čo sa zameria naša pozornosť, ale až keď sú neuróny aktivované 

stále znova, ak vnem neustáva, realizuje sa možnosť prenosu. Ak sa to deje opakovane, aktivuje 

sa rozvoj nových synapsií a vzniká pamätový záznam. Vidieť neznamená poznať. Poznávanie 

je subjektívny proces prijímania informácií a pripisovania im hodnoty. Vnímanie teda obsahuje 

aj úsudok a interpretáciu (Ramachandran, 2011), je aktívne utváraným názorom na svet. 

Výsledok je individuálne jedinečný. 

Úzka súvislosť vnemu a motorickej činnosti (Ramachandran, 2011) sa vyjasnila v poslednom 

desaťročí, kedy boli v čelných lalokoch objavené tzv. kanonické neuróny, ktoré fungujú 

podobne ako zrkadliace neuróny. Umožňujú využívať predstavy pri konaní, akoby abstraktná 

povaha uchopiteľnosti objektov bola zakódovaná ako neoddeliteľná vlastnosť vnímanej 

podoby. Pri predstave určitej činnosti sa aktivujú tie isté neuróny, ako pri skutočnom konaní. 

Spresňovanie predstavy o určitom konaní pomáha pohyby robiť uvedomelo a efektívnejšie. 

 

Sluchové vnímanie ako proces 

Sluchová kôra je v oblasti temporálneho laloku. Tiež má primárne a sekundárne centrum. 

V primárnom centre sú vrstevnicovito uložené oblasti pre vnímanie jednotlivých frekvencií 

zvuku. Tvoria ich neuronálne mapy, ktoré topograficky mapujú svet tónov (Grawe, 2007). Sú 

utvárané veľmi špecificky podľa využívania. Napríklad u hudobníkov sa často používané 

oblasti zväčšujú. 
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Zvukové signály sú do centra počutia privádzané zvukovodom na membránu, ktorá sa rozkmitá 

a prostredníctvom tekutiny vo vnútornom uchu pohne vláskové bunky. Sluchový nerv pracuje 

veľmi selektívne, nejde len o mechanický  prenos. Z vláskovej bunky sa uvoľňuje 

neurotransmiter, ktorý premení vibráciu (mechanický potenciál) na elektrický potenciál. Možno 

predpokladať, že proces sa podobá spracovaniu vizuálneho vnemu. Zvuky sú po 

identifikovaní odoslané do príslušných neuronálnych oblastí na spracovanie. 

Zvuk reči má vlastné detektory. Spracovanie reči si vyžaduje plynulý zvukový signál, ktorý je 

porovnávaný s predchádzajúcimi lingvistickými modelmi, čo už prebieha v gyrus agularis a 

frontalis inferior. Semantický význam aktivuje mediálnu časť mozgovej kôry. Pri rozprávaní sa 

aktivujú dorzálne časti frontálneho laloku spojené s jemnou motorikou. (Kabátová, Profant, 

2012). Preto gestikulovanie podporuje verbálnu komunikáciu. 

Mimoriadne zaujímavá je oblasť hudobného vnímania. Hudba neslúži pre orientáciu, ani pre 

záchranu života. Je úzko spojená so systémami pre odmeňovanie a kladné emócie a môže 

vyvolať pocity šťastia. Úbytok aktivity badať aj v amygdale, ktorá je centrom negatívnych 

emócií. Ale Grawe (2007) zdôraznuje, že hudba môže aj uškodiť a pôsobiť rušivo. Podobný 

efekt majú aj iné formy umenia.  

Sluchová kôra je len jednou z mozgových štruktúr, ktoré majú funkčný význam pre hudbu. 

Sacks (2015) hovorí, že špecifikom vnímania hudby je, že súčasne môže byť emocionálne 

i intelektuálne (formálna stránka, štruktúra). Ako neurológ sa stretol so stratou schopnosti 

vnímať hudbu emocionálne po otrase mozgu, kým formálne vnímanie zostalo zachované. 

Hudobné vnímanie a tvorba sú často spojené s absolútnym sluchom, snívaním melódie, 

hudobnými halucináciami. Hudobné talenty sa objavujú aj u detí s mentálnym postihnutím 

(napr. Wiliemsenov syndróm) čo potvrdzuje, že hudba aktivuje iné ako kognitívne funkcie.  

 

Hmatové vnímanie ako proces 

Hmatové vnímanie informuje o umiestnení tela v prostredí, o jeho kvalitatívnych vlastnostiach 

prostredníctvom dotyku, pocitov tlaku, tepla, alebo chladu. Vnímanie bolesti upozorňuje na 

poškodenie a nebezpečenstvo. Receptory sú umiestnené v koži, vo svaloch a vo vnútorných 

orgánoch v rôznej hustote. Najviac ich je na bruškách prstov, na jazyku a v okolí úst. Vzruchy 

z hmatových teliesok na konci receptorov sú vedené miechovými a hlavovými nervami mozgu. 

Vestibulárny orgán vo vnútornom uchu zbiera informácie o polohe tela. Na spracovaní tohto 

množstva podnetov sa podieľa celý mozog.  
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Napríklad, bolesť (Doidge, 2017) ide do somatosenzorických zmyslových máp tela. Potom sa 

v prefrontálnej oblasti zapájajú exekutívne funkcie (plánovanie, kreativita), v prednej 

cingulárnej kôre sa detekuje problém a hľadajú riešenia, temenný parietálny lakok aktivuje 

ostatné zmysly, motorické oblasti aktivujú plánovaný pohyb, amygdala spracováva emócie, 

insula ukľudňuje amygdalu a prispieva k emočnému sebauvedomeniu, zadná cigulárna kôra 

hľadá spomienky na podobnú bolesť, hipokampus pomáha ukladať nové spomienky a orbitálny 

kortex bolesť vyhodnocuje a primerane citovo nalaďuje. Aj tento proces je subjektívny a možno 

s ním pracovať. Moskowitz (podľa Doidge, 20017), ktorý sa zaoberal liečbou chronickej 

bolesti, bol presvedčený, že je možné premôcť ju vizuálnou aktivitou. Vizuálne mapy zaberajú 

veľkú časť mozgu. On sám vizualizoval svoju bolesť, predstavoval si ako sa mapa chronickej 

bolesti postupne zmenšuje. Po štyroch mesiacoch cvičenia bolesti zmizli. Fungovalo to aj 

u iných pacientov.  

 

 Záver 

Subjektivita vnímania limituje používanie diagnostických metód pri posudzovaní procesu 

vnímania. Ak diagnostikovaná osoba nepopíše, ako vníma, môžeme len odhadnúť, v čom má 

problém. Keďže každý mozog je iný, môže byť škála individuálnych špecifík nesmierne široká: 

• od straty citlivosti na podnet (na bolesť), cez zníženie prahu pre prijatie podnetu až po 

hypersenzitivitu; 

• od straty možnosti detekovať nejaký znak (pri farbosleposti, slepoty na tváre, 

neschopnosť určiť výšku tónu, odhadnúť vzdialenosť a pod.) až po výnimočnú citlivosť 

na nejakú vlastnosť vnímaného objektu (absolútny sluch, hudobná pamäť, fotografická 

pamäť); 

• cez disponovanie osobitosťami – splývanie podnetov pri synestézii (tóny, čísla majú 

farbu, hmatové pocity evokujú nálady); 

• stratu významu vnemu, kedy ho možno vnímať a popísať, ale človek nevie, čo drží 

v ruke, a pod.; 

• až po ťažkosti v senzorickej integrácii, kedy človek vníma nekomplexne, bez 

pochopenia súvislostí. 

Ak ide o dieťa s poškodením mozgu – je nutné venovať pozornosť každému detailu. Pokiaľ 

príde k detskej mozgovej obrne, jej obraz súvisí z rastom dieťaťa. Smoljaninov (2014) 

upozorňuje, že práve adaptácia na život s poruchou, vedie k jej zafixovaniu a prehĺbeniu porúch 

funkcií. Reakcie na abnormálny priebeh prejavov a vyhasínania reflexov vedú k narušeniu 
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koordinácie, kontraktúram a nakoniec k deformáciám. Tie zase vyvolávajú prehlbovanie 

narušení. Dieťa sa uzamkýna v bludnom kruhu príčin a stále ťažších následkov. Aj dospelý 

človek s poškodením mozgu (napr.: po úraze, operácii, mozgovej príhode) sa snaží o udržanie 

rovnováhy a prežitie. Niekedy aj za cenu zmien, ktoré mu v konečnom dôsledku nepomáhajú. 

Napríklad, ak ho niečo bolí, osvojí si úľavovú polohu/pohyb. Časom to môže priniesť ďalšie 

zdravotné problémy, pretože v ľudskom tele všetko spolu súvisí. Feldenkrais (podľa Doidge, 

2017) na základe osobnej skúsenosti s obmedzením pohybu vypracoval metódu cvičení, ktoré 

pomáhajú obnovením prirodzených pohybov pracovať na svojom uzdravení. Skúsenosťami sa 

mozog reorganizuje. Vnímanie, cítenie, myslenie a pohyb tvoria neoddeliteľný celok. 

Vedomým pohybom možno tiež senzomotorické funkcie ovplyvniť. Pohyb musí byť čo 

najmenší a pomalý, aby si ho človek mohol uvedomiť – vedie k väčšej diferenciácii mozgovej 

mapy, a teda aj väčšej zmene. Napríklad, pracoval s chlapcom s DMO, ktorý s ťažkosťami 

chodil pre spastické svaly. Celý bol pokrútený a čakala ho operácia. Po cvičeniach 

s Feldenkraisom (podľa Doidge, 2017) sa mu svaly celkom uvoľnili. Feldenkreis (ibidem) bol 

presvedčený, že spazmy v prípade obrny vznikajú, pretože mozog nevie odhadnúť impulzy pre 

ochabnuté svaly. Vysiela ich príliš silné. Senzorická stimulácia jemnými pohybmi podporí jeho 

schopnosť diferenciácie a spazmy sa uvoľnia. 

Nevýhodné prispôsobenie sa poruche nazval Doidge (2017, s. 120-125) fenoménom naučeného 

nepoužívania. Napríklad, chorý prestane používať oslabené končatiny, pretože ho málo 

poslúchajú. Po čase ich už nemôže použiť, lebo sa stali ešte bezvládnejšie. Preto je nutné začať 

skôr rehabilitáciu skôr, než príde k degeneratívnym zmenám. Ak už nastanú, môže pomôcť 

cvičenie pred zrkadlom, kde sa pacient díva na zdravú končatinu a vidí dve v pohybe. Predstava 

pohybu aktivuje príslušne neuróny, akoby bol naozaj vykonaný. Taub (podľa Doidge, 2017) 

znehybnil zdravé končatiny, aby pacienta prinútil používať tie oslabené. 

K oslabeniu vedú poškodenia získané pri ožarovaní, poranení miechy, obrne, afázii, roztrúsenej 

skleróze, po traumatickom poranení, po operácii mozgu, i v dôsledku psychiatrického 

ochorenia. Oslabenie alebo strata funkcie mozgu je sprevádzané útlmom (driemajúci stav počas 

dlhšieho obdobia). Poškodené neuróny môžu odumrieť, alebo vysielajú signály iným tempom 

a narušujú synchronizáciu spracovania vnemov. Potom aj zdravé neuróny môžu prejsť do stavu 

atrofie a chradnúť, podľa princípu, čo nepoužívaš, stratíš. Autor hovorí o šume, pre ktorý majú 

ľudia sťažený prístup k svojim schopnostiam. Neuroplastická terapia spočíva: 
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• v náprave bunkových funkcií neurónov a gliových buniek (zdravá strany bez toxínov) 

neurostimuláciou so zámerom aktivovať určité mozgové siete, každodenné uvažovanie 

je silným nástrojom stimulácie (napr. vizualizácia podľa Moskowitza),  

• v cvičeniach neurorelaxáciou (aktivácia parasympatického autonómneho systému cez 

sociálne zapojenie, spánok (glie odstraňujú z mozgu počas spánku toxíny desať krát 

rýchlejšie) a 

• neurodiferenciáciou – diferencovanie, jemné rozlišovanie, napr. zvukov ako pri 

Tomatisovej terapii (počúvanie nahrávok upravených na oslabené frekvencie počutia – 

hudby, hlasu matky, chorálov), alebo vnímanie obrazov, detailov v prírode a pod.  

Neuroplastická rehabilitácia dáva nádej aj pri poškodení mozgového tkaniva u malých detí. 

Doidge (2017, s. 245) potvrdzuje, že stratené funkcie je možné obnoviť už pri dvoch percentách 

mozgového tkaniva, ktoré zostalo zdravé. To, čo robí problém, je tzv. mozgový šum, signály 

poškodených nervov, ktoré stále vysielajú a rozhádžu aj správne signály. Mozog sa prestane 

snažiť vykonávať normálne funkcie a v tej chvíli nastúpi naučené nepoužívanie. Vhodnou 

neurostimuláciou možno podporiť posilniť správne signály a obnoviť funkcie. Nástrojom 

zmeny je aj cvičenie, pohyb, silné a opakované podnety, ktoré pomáhajú mozgu organizovať 

vnímanie. 

Nie je žiaden zaručená spôsob pomoci, lebo tak ako nie sú ani dva mozgy rovnaké, aj ich 

poškodenia sú individuálne a treba vždy hľadať im primerané cesty. K tomu sa už pred 

viacerými desiatkami rokov vyjadril neurofyzilóg a terapeut Feldenkrais: „Život je proces, 

dianie v pohybe, chcieť zastaviť ho, definovať, vyliečiť nejaký nedostatok je úplne absurdné. 

Proces možno len organizovať inak a potom ak je niekde nejaká chyba, prebiehajú nové procesy 

a prichádza k reštruktualizácii, aby sa funkcie človeka lepšie prispôsobili. Teraz to vidím tak, 

že možnosti sú enormné.“ 
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 MULTISENZORICKÉ PRÍSTUPY 

Ivana LESSNER LIŠTIAKOVÁ 

 

Zámer kapitoly: Kapitola definuje multisenzorické prístupy v liečebnej pedagogike. 

Podrobnejšie vysvetľuje niektoré terapeutické koncepty, ktoré využívajú zmyslové vnímanie 

ako prostriedok zmeny. 

Kľúčové slová: multisenzorické prístupy, bazálna stimulácia, senzorická integrácia, Snoezelen 

 

Multisenzorické prístupy sú terapeutické a pedagogické koncepty a metódy, ktoré sa 

zameriavajú na zmyslové vnímanie. Predpona multi- znamená mnoho, z čoho vyplýva, že tieto 

prístupy venujú pozornosť niekoľkým zmyslovým systémom súčasne.  

Multisenzorické prístupy, v kontexte liečebnopedagogickej diagnostiky a podpory, zahŕňajú 

všeobecne liečebnopedagogickú intervenciu s fokusom na zmyslové vnímanie a spracovanie 

zmyslových informácií. Multisenzorický prístup liečebného pedagóga predstavuje spôsob 

nazerania na situáciu klienta a jeho správanie, ktoré sa vysvetľuje práve z hľadiska vplyvu 

senzorických faktorov. Liečebný pedagóg pritom nezabúda na ostatné prístupy, ktoré tvoria 

jeho profesijný profil – klientovi môže pomáhať napríklad prostredníctvom metód a techník 

expresívnych terapií, ale zároveň venuje pozornosť senzorickým potrebám klienta.  

 

Pod pojmom multisenzorické prístupy rozumieme všetky terapeutické a terapeuticko-výchovné 

koncepty a metódy, ktoré sa zaoberajú zmyslovým vnímaním a jeho ovplyvňovaním. Patria 

k nim bazálna stimulácia, senzorická integrácia, Snoezelen a iné. 

 

Liečební pedagógovia používajú multisenzorické stratégie aj v rámci terapeutických konceptov 

s umeleckým a iným expresívnym základom – v muzikoterapii (Fábry Lucká, 2017a), 

v arteterapii (Ťulák Krčmáriková, 2017), v biblioterapii (Majzlanová, 2017a), v ergoterapii 

(Kováčová, 2017a), v terapii hrou (Mitašíková, 2017), v psychomotorickej terapii (Fábry 

Lucká, 2017b), v terapii bábkou (Kováčová, 2017b) a v dramatoterapii (Majzlanová, 2017b). 

 

Senzorický prístup je obzvlášť dôležitý pri porozumení ťažkostiam, ktoré sa priamo viažu na 

vnímanie. Odlišnosti v spracovaní zmyslových informácií môžu zapríčiňovať problémové 
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správanie, hyperaktivitu, poruchy učenia a sú sprievodným javom porúch autistického spektra. 

Senzorické aspekty je vhodné sledovať aj všeobecne pri vývinovej podpore dieťaťa s rizikovým 

alebo nerovnomerným vývinovým profilom. Porozumenie fungovaniu senzorického vnímania 

a zváženie vplyvu senzorických podnetov je na mieste pri všetkých klientoch – napr.: ľudia 

so zvýšenou duševnou vulnerabilitou môžu byť citlivejší na niektoré zmyslové podnety. 

Význam senzorických podnetov sa prejavuje v každodennom živote ľudí, a teda aj 

v liečebnopedagogickom procese zastáva svoje miesto. Je dobré poznať vplyv rôznych typov 

vôní, zvukov, farieb, svetla, pohybov a dotykov, či už vo všeobecnosti alebo z hľadiska 

individuálnych preferencií klienta. Liečební pedagógovia tak svoje pôsobenie rozširujú 

o senzorickú perspektívu.  

Liečebný pedagóg pri uplatňovaní multisenzorického prístupu neredukuje klienta na súhrn jeho 

zmyslovej aktivity. Uchováva bio-psycho-sociálny model práce, berie do úvahy vzťahy klienta, 

jeho psychický stav, silné a slabé stránky, no uvažuje nad tým, do akej miery a v čom na tieto 

oblasti života vplýva aj senzorické prežívanie klienta.  

Intervencia sa v multisenzorických konceptoch pomoci zameriava na vytváranie podmienok, 

ktoré rešpektujú senzorické potreby klienta. Môže to byť v zmysle eliminácie (obmedzenia) 

rušivých podnetov, alebo naopak v zmysle senzorickej stimulácie, ktorá klienta podnecuje, 

podporuje jeho vývin, „prebúdza ho“.  

Multisenzorický prístup liečebného pedagóga tiež znamená hľadanie alternatívnych ciest pri 

učení sa (alebo poskytovaní intervencie/terapie), keď štandardný spôsob zlyháva alebo nie je 

dostatočne efektívny. Príkladom môže byť intervencia liečebného pedagóga pri poruchách 

učenia. Ku kompetenciám liečebného pedagóga patrí objavovanie silných stránok dieťaťa, 

hľadanie jeho štýlu učenia sa (Mareš, 1998), odhaľovanie najvhodnejšieho zmyslového kanálu 

pre učenie sa. Gardner (2006) to nazýva typom inteligencie. Liečebný pedagóg vďaka poznaniu 

multisenzorického prístupu môže uľahčiť učenie, ukázať dieťaťu a jeho okoliu, že sa dokáže 

učiť a posilniť tak jeho sebavedomie. Vďaka vybudovaniu pozitívneho sebaobrazu sa 

predchádza problémovému správaniu či poruchám správania dieťaťa. Niektoré deti s poruchami 

učenia so svojou frustráciou bojujú tak, že hľadajú iné spôsoby ako vyniknúť, napríklad sa 

z nich stávajú triedni šašovia, provokatéri, či šikanujúci. Sťahujú pozornosť rovesníkov 

neprimeranými aktivitami, fajčením, záškoláctvom, či združovaním sa v nebezpečných 

subkultúrach. Je úlohou liečebného pedagóga, aby svojou diagnostickou činnosťou 

s multisenzorickým prístupom odhalil, aké úpravy v prostredí alebo spôsoboch učenia sa môžu 

dieťaťu pomôcť lepšie zvládať požiadavky. 
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Pod zastrešujúci pojem multisenzorické prístupy zaraďujeme, okrem všeobecného 

senzorického náhľadu, aj konkrétne terapeutické (a terapeuticko-výchovné) koncepty 

a metódy: 

• bazálna stimulácia (Fröhlich, 1998); 

• senzorická integrácia (Ayres, 2005); 

• Snoezelen (Filatová – Janků, 2010; Ponechalová – Lištiaková, 2010; Filatová, 2014) 

a multisenzorické miestnosti (Fowler, 2008; Fábry Lucká, 2014); 

• senzomotorický stimulačný program (Horňáková, 2003). 

Všetky multisenzorické prístupy (Pagliano, 2012) vychádzajú z predpokladu neuroplasticity 

mozgu centrálnej nervovej sústavy, schopnosti mozgu meniť sa na základe skúseností 

a interakcií s okolím (Doidge, 2007).  

 

 Senzorická integrácia 

Teória a terapia senzorickej integrácie podľa Ayresovej (2005) vysvetľuje spojenie medzi 

prejavmi v správaní a ich podmieňujúcimi procesmi senzorického spracovania. Senzorická 

integrácia je schopnosť mozgu prepojiť prichádzajúce podnety z tela a z prostredia a využiť ich 

v zmysluplnom konaní. Senzorická integrácia ako terapeutická metóda sa predovšetkým 

zameriava na vestibulárny, proprioceptívny a taktilný systém, pretože Ayresová ich pokladala 

za najdôležitejšie zmyslové systémy. Sú to systémy somatické alebo somatosenzorické. 

Vestibulárny systém je zodpovedný za vnímanie polohy hlavy a pohybu tela. Informácie pre 

vestibulárny systém zabezpečujú dva typy receptorov vo vnútornom uchu, a teda napĺňajú aj 

dva typy funkcií: 

• pohyb hlavy voči gravitácii – Otholitov orgán, 

• rotačný pohyb, zrýchlenie a spomalenie – polkruhovité kanáliky. 

Proprioceptívny systém dostáva informácie zo svalov, kĺbov a šliach pri ich aktívnom pohybe. 

Vďaka tomuto systému človek vníma vlastné telo, jeho polohu a pohyb (aj keď sa na seba 

nepozerá – bez zrakovej kontroly). 

Taktilný systém má receptory v koži – registruje dotyky. V centrálnej nervovej sústave sa 

taktilné podnety spracovávajú v dvoch systémoch: 

• jasný dotyk predmetov určitého tvaru, ktoré nie sú hrozbou pre organizmus sa 

spracovávajú v DCML dráhach (dorsal-column-medial-liminiscus), 
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• rozptýlený dotyk nejasnej štruktúry aktivuje celý mozog; ide o ochranný taktilný 

systém. 

Fungovanie v aktivitách každodenného života a v akademických výkonoch závisí od 

fungovania zmyslových systémov na všetkých úrovniach spracovania: a) registrácia, b) 

modulácia, c) diskriminácia, d) integrácia, e) praxia (prevedenie do činnosti, použitie).  

Vo fungovaní senzorických systémov existujú individuálne odlišnosti, či už v citlivosti alebo 

v schopnosti ich použiť v praktických činnostiach. O dysfunkcii alebo poruche hovoríme až 

vtedy, keď sa odlišnosť stáva problematickou vo výkone každodenných činností. Terapia je 

potrebná len ak problém v senzorickom spracovaní zapríčiňuje ťažkosti v bežnom živote. 

Prvou úrovňou procesu senzorickej integrácie je registrácia podnetov. Prvým krokom 

v procese vnímania je zachytenie podnetov. Na úrovni periférneho systému je to úloha 

receptorov, ktoré zaregistrujú podnet. Keď hovoríme o senzorickej integrácii, ide o procesy na 

úrovni centrálnej nervovej sústavy (CNS), konrétne v subkortikálnych štruktúrach. Registrácia 

teda znamená schopnosť CNS evidovať existenciu podnetu.  

Dieťa dostatočne neregistruje podnety pri poškodení receptorov (problém na periférii), alebo 

pri veľmi vysokom prahu citlivosti (problém v CNS). Prah citlivosti je tak vysoký, že podnet 

s bežnou intenzitou dieťa nevníma, nereaguje naň. Znížená schopnosť registrácie podnetov 

spôsobuje hyposenzitivitu dieťaťa v danej zmyslovej oblasti. V situácii, kedy by sa očakávala 

reakcia, dieťa nereaguje, pretože podnet nebol dostatočne silný vzhľadom na jeho potreby. 

Dieťa môže reagovať aj tým, že vyhľadáva silnejšie podnety. 

• Vestibulárna hyposenzitivita môže spôsobovať to, že dieťa potrebuje veľmi silné 

podnety, vyhľadáva nebezpečné aktivity, skákanie, padanie, chodenie po múrikoch, 

strechách. Dieťaťu nikdy nie je nevoľno pri točení sa, na kolotočoch, alebo v aute. 

• Proprioceptívna hyposenzitivita znamená, že dieťa nedostatočne vníma hranice svojho 

tela, svoje telo v priestore voči objektom a iným ľuďom. Môže narážať do iných, 

používať príliš veľkú silu, má problém s telesnou schémou.  

• Taktilná hyposenzitivita sa prejavuje tak, že dieťa necíti bolesť, nevšimne si, že sa 

niečoho alebo niekoho náhodne dotklo. Môže to spôsobovať konflikty v detských 

kolektívoch. Môže mať sklony k sebapoškodzujúcemu správaniu, pretože „sa“ 

potrebuje cítiť. 

Druhou úrovňou senzorického spracovania je modulácia zmyslových vstupov. Ide o filtrovanie 

toho, čo je a nie je dôležité v danej chvíli vedome vnímať. Keď je podnet silný, dobre fungujúce 

senzorické spracovanie zabezpečí potlačenie podnetu. Modulácia slúži na ochranu organizmu. 
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V prvom momente, keď je podnet nový, je dôležité, aby ho človek vnímal a rozlíšil, či ide 

o ohrozujúci alebo bezpečný podnet. Ak je situácia bezpečná, je dôležité, aby sa človek ďalej 

na podnet nemusel sústrediť.  Modulácia zodpovedá za to, že si dieťa postupne na podnet 

zvykne a súvisí so sebareguláciou. Deti, ktoré majú problém s moduláciou majú veľmi nízky 

prah citlivosti. Aj slabý podnet spôsobuje rozrušenie, preťaženie.  

Problém s moduláciou znamená zvýšenú citlivosť na zmyslové podnety – tzv. 

hypersenzitivita. Hypersenzitivia sa viaže s emocionálnymi reakciami. Neschopnosť 

modulovať podnety spôsobuje automatické obranné reakcie. Dieťa vníma podnet ako 

ohrozujúci a reaguje impulzívne. Hypersenzitivita býva častá u detí s poruchami autistického 

spektra alebo u detí s poruchami správania. Zvýšená citlivosť sa vždy spája s nepríjemným 

emocionálnym prežívaním a až úzkosťou alebo odporom. 

• Taktilná hypersenzitivita znamená prehnanú citlivosť a obranné reakcie na rozptýlené, 

nejasné dotyky – letmý dotyk na kožu, dotyk chlpatých, gélovitých, penových 

materiálov. 

• Vestibulárna hypersenzitivita má dve formy: a) gravitačná neistota – človek nerád 

vychyľuje hlavu zo vzpriamenej polohy, nerád má nohy mimo pevnú podložku, preto 

sa vyhýba pohybu; b) neznášanlivosť pohybu – zvyčajne sa terapeuticky nerieši, ak sa 

vyskytne samostatne; ide o pocit na zvracanie pri cestovaní alebo na kolotočoch. 

• Proprioceptívna hypersenzitivita sa ako osamotená porucha senzorického vnímania 

nevyskytuje. Môže byť prítomná pri pridružených diagnózach, napríklad pri klientoch 

s viacnásobným postihnutím. Išlo by o nepríjemné prežívanie pri používaní vlastných 

svalov, kĺbov a šliach. 

Ďalšia úroveň procesu vnímania je diskriminácia podnetov, rozlišovanie podobných 

podnetov, analýza. Je základom zručností jemnej a hrubej motoriky.  

• Problémy s taktilnou diskrimináciou sa prejavujú pri dyspraxii, napríklad pri držaní 

nástrojov (pera, vidličky), pri aktivitách bežného života (obliekanie), pri motorickom 

plánovaní, ktoré sa spolieha na taktilnú spätnú väzbu, ako napríklad krájanie chleba, 

navliekanie korálok. 

• Problémy s vestibulárnou diskrimináciou sa prejavia pri načasovaní pohybov v oblasti 

motorického plánovania akcie dopredu ako skákanie, loptové hry. 

• Problémy s proprioceptívnou diskrimináciou znamenajú problematickú telesnú schému 

– čo môže spôsobiť „nešikovnosť“, problém s odhadnutím rozmerov a možností 

vlastného tela. 
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Nasledujúca úroveň procesu je integrácia – prepojenie zmyslových informácií z jednotlivých 

systémov. Je dôležitá pre komplexné vnímanie. Pri narušenej integrácii má dieťa chaos vo 

vnímaní, získané informácie nevie použiť adaptívnym (situácii primeraným) spôsobom. 

Poslednou úrovňou je praxia – aplikovanie dobre prijatých, modulovaných, rozlíšených 

a integrovaných senzorických informácií v činnostiach. Obsahuje zložky ideácie, motorického 

plánovania a výkonu činnosti, teda spája sa s kogníciou. Ak dieťa nedokáže plánovať svoju 

činnosť, nevie sa hrať. Môže byť motoricky veľmi aktívne, ale jeho činnosť nie je zacielená 

a pri aktivitách dlho nevydrží. Niekedy deti s poruchami praxie kompenzujú svoje nedostatky 

prehnaným rozprávaním. 

Senzorická integrácia predstavuje hĺbkovú a na dôkazoch založenú teóriu (Schaaf, Mailloux, 

2015), ktorá potvrdzuje súvis medzi správaním a senzorickými špecifikami dieťaťa.  

 

Intervencia v senzorickej integrácii je určená pre deti, ktoré majú problém so spracovaním 

senzorických informácií v centrálnej nervovej sústave. Nemajú zmyslové poškodenia, ale 

informácie nie sú primerane registrované, modulované alebo diferencované. Ťažkosti so 

senzorickou integráciou sú sprievodným javom porúch autistického spektra, špecifických 

porúch učenia, ADHD a môžu podmieňovať aj iné problémy, napr. problémy v správaní.  

Intervenčné stratégie v senzorickej integrácii podľa Ayresovej stoja obrazne povedané na troch 

pilieroch (citované podľa Söchting, Grabussnigg, 2017): a) pilier edukačných stratégií, b) pilier 

terapie, c) pilier kompenzačných stratégií. 

Prvý pilier sú edukačné stratégie, vzdelávanie rodičov a učiteľov, vysvetľovanie prežívania, 

správania a zručností zo senzorického hľadiska. Ide o prerámcovanie pohľadu na správanie 

dieťaťa. Táto časť intervencie slúži k lepšiemu pochopeniu dieťaťa a jeho potrieb. Terapeut 

vysvetľuje, čo sa s dieťaťom deje, prečo reaguje určitým spôsobom, keď je vystavené 

podnetom, ktoré nezvláda, alebo sa od neho vyžadujú zručnosti, ktoré sú pre neho príliš 

náročné. Ukazuje nový pohľad na správanie dieťaťa. 

Druhý pilier predstavuje samotná terapeutická intervencia. V senzorickej integrácii ju môže 

realizovať iba vyškolený terapeut (činnostný terapeut, klinický logopéd alebo fyzioterapeut – 

s príslušným výcvikom v metóde Senzorickej integrácie Jean Ayresovej). Terapia spočíva 

v úprave nervového systému – spôsobu spracovania senzorických informácií v mozgu. 

Pomocou terapie sa vytvárajú nové nervové spojenia, upevňujú sa nervové dráhy primeraného 

senzorického spracovania. Terapia prebieha v špeciálne upravených miestnostiach, ktoré sú 

bezpečné na pohyb aj pre deti, ktoré často padajú a sú menej motoricky zručné. Terapeut 
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v hrovej interakcii s dieťaťom vzbudzuje tzv. adaptívne odpovede v správaní. Dieťa sa učí 

niečo nové, prichádza na nový spôsob používania svojho tela, priestoru, materiálov. Špeciálne 

upravená telocvičňa mu umožňuje bezpečne skúmať. V miestnosti sa nachádzajú žinenky či 

matrace na podlahe a stenách. K dispozícii sú hojdačky rôznych typov, plošina na šmýkanie sa, 

rolovacie dosky, náradie na lezenie a ťahanie, boxy s taktilnými materiálmi, zrkadlo. Terapeut 

vedie terapiu na základe klinického zdôvodnenia hry, ktoré vychádza z diagnostiky a cieľov 

terapie pre bežný život. Dieťa sa slobodne hrá v interakcii s terapeutom, ktorý neustále 

spracováva tri otázky (Tabuľka 2.1): 

1. Aký senzoricky podmienený problém dieťa má? resp. Na akom senzoricky 

podmienenom probléme teraz pracujem? Terapeut vychádza z komplexnej diagnostiky 

dieťaťa a fungovania jeho senzorických systémov.  

2. Akú adaptívnu odpoveď chcem u dieťaťa dosiahnuť? t. j. Čo je dôkazom, že daná 

aktivita má terapeutický dosah na nervový systém dieťaťa? Napr.: dieťa, ktoré bolo 

letargické sa nahlas smeje; alebo dieťa, ktoré nenadväzuje kontakt sa pozrelo na 

terapeuta. Dôležité je, aby terapeut vedel, čo chce dosiahnuť, aby mohol skontrolovať, 

či intervencia ide správnym smerom. 

3. Akú aktivitu môžem dieťaťu ponúknuť, aby bola v potrebnej senzorickej modalite 

a vzbudzovala u dieťaťa adaptívne odpovede? Terapeut nechá dieťa, aby si vyberalo 

hru, aby samé vymýšľalo príbeh v hre, ale upravuje situácie tak, aby bola činnosť pre 

dieťa primeranou výzvou, v ktorej sa niečo nové naučí a zároveň zažije úspech. 

Schaaf (2017) hovorí, že heslo terapeuta senzorickej integrácie je držať teóriu a ciele v hlave, 

aktivity vo vrecku a hravosť v srdci.  

Keď sú aktivity pre dieťa zmysluplné, hrá sa a rozvíja sa aj jeho mozog. Preto je potrebné 

upraviť aktivitu, aby poskytovala primeranú výzvu – pomôcť dieťaťu natoľko, aby činnosť 

zvládlo, ale nie príliš, lebo tak si dieťa nevytvára ani neupevňuje nervové spojenia. 

 

Tabuľka 2.1 Klinické zdôvodnenie postupu práce v terapii senzorickej integrácie 

Otázka v klinickom zdôvodnení Vysvetlenie 
1. Aký senzoricky podmienený problém 
dieťa má? 

A) Problém v registrácii podnetov – 
hyposenzitivita 
B) Problém v modulácii podnetov – 
hypersenzitivita 
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C) Problém v diskriminácii podnetov – 
problém v zručnostiach (motorických 
a akademických) 

2. Akú adaptívnu odpoveď chcem u dieťaťa 
dosiahnuť? 

Adaptívna odpoveď je znakom, že činnosť je 
pre dieťa zmysluplná. Vykonáva ju 
samostatne, užíva si ju, zažíva pocit úspechu. 
Terapeut musí vopred vedieť, akú adaptívnu 
odpoveď očakáva, aby vedel, že aktivita má 
terapeutický vplyv. 

3. Akú aktivitu môžem dieťaťu ponúknuť? Terapeut vie, aký vplyv má použitie 
konkrétnych aktivít / pomôcok / hier na 
nervový systém dieťaťa a následne na rozvoj 
jeho zručností. Dieťa má možnosť výberu, 
ale terapeut je zodpovedný za vytvorenie 
primeranej ponuky ušitej na mieru potrebám 
klienta. 

Zdroj: Lessner Lištiaková (2017, s. 163) 

Vďaka terapii senzorickej integrácie je možné odstrániť poruchy v zmyslovom spracovaní na 

všetkých troch úrovniach – v registrácii, modulácii aj diskriminácii podnetov (Ayres, 2005).  

Okamžitou a nevyhnutnou stratégiou pomoci je tretia úroveň intervencie, ktorou je aplikovanie 

kompenzačných senzorických stratégií – pri problémoch v modulácii ide o odstránenie 

alebo minimalizovanie možných senzorických ohrození z prostredia, ktoré by mohli byť 

spúšťačmi neprimeraných reakcií dieťaťa a premena situácie tak, aby bola pre dieťa 

zvládnuteľná. Zavedenie kompenzačnej stratégie nespôsobí zmenu v nervovom systéme 

dieťaťa, ale zmení jeho každodenné fungovanie, odstráni problémové správanie, pomôže 

dieťaťu cítiť sa dobre a byť schopné zapájať sa do činností. Kompenzácia nenahradí terapiu, 

ale niekedy postačuje pre riešenie problémov, resp. zlepšenie kvality života. Kompenzačné 

stratégie musia vychádzať z reálneho života, činností každodenného života, ktorých sa dieťa 

zúčastňuje a musia byť v súlade so životom rodiny a školy, aby prirodzene zapadli do režimu 

dňa. Tiež by mali slúžiť ako riešenie pre konkrétne situácie, s ktorými má dieťa problém – 

nepoužívajú sa paušálne, ale ako alternatívne riešenie, spôsob zvládnutia náročnej situácie. 

Okrem odstránenia preťažujúcich podnetov patrí ku kompenzačným stratégiám aj poskytnutie 

intenzívnych proprioceptívnych podnetov, ktoré majú funkciu organizovať. Pomáhajú 

usporiadať informácie, prekonávať stres a reagovať adaptívnym spôsobom namiesto skratovej 

obrannej reakcie. Medzi proprioceptívne stratégie patria všetky činnosti, pri ktorých sa zapája 

svalstvo a pohyb kĺbov – silné objatie, napnutie svalov, zatnutie zubov, tlačenie nohami, 
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skákanie, beh, udieranie, box. Podobný, aj keď menej intenzívny efekt má aj hĺbkový tlak – 

preto je známa pomôcka záťažová deka, ktorá dieťa upokojí. Proprioceptívne podnety sa 

niekedy dajú zabezpečiť aj počas trvania iného nepríjemného podnetu. Napríklad sa môže 

použiť záťažová vesta počas návštevy u zubára pre dieťa príliš citlivé na dotyk (Cermak, 2015). 

Niekedy je potrebné ich aplikovať pred činnosťou, o ktorej sa predpokladá, že bude pre dieťa 

náročná (napríklad skákať zo sedačky do tulivaku pred a po umývaní zubov). Kompenzačné 

stratégie na úrovni diskriminácie a praxie sú rôzne pomôcky, ktoré uľahčia dieťaťu zvládať 

danú činnosť. Týkajú sa úpravy činnosti / úlohy alebo prostredia – napríklad držiaky na pero, 

vidličku, umiestnenie textu pred dieťa, sedenie na lopte, sedáky na stoličku, podložky pod nohy, 

pohybové prestávky a iné. 

Senzorická integrácia je výskumne overená teória dôležitá pre porozumenie vplyvu 

individuálnych odlišností zmyslového vnímania na aktivity bežného života, učenie a správanie.  

 

 Bazálna stimulácia 

Bazálna stimulácia je koncept, ktorý predstavoval revolúciu v ošetrovateľskej starostlivosti 

kvôli svojmu zameraniu na človeka a citlivé vnímanie jeho potrieb, vrátane potrieb 

senzorických. Koncept bazálnej stimulácie využívajú zdravotné sestry, terapeuti a pedagógovia 

najmä v starostlivosti o klientov, ktorí majú obmedzenia v pohybe a v komunikácii. 

Podľa Balkovej et al. (2006) bazálna stimulácia podporuje vnímanie – vnímanie vlastnej 

identity a hraníc, ako aj orientáciu v priestore a čase.  

Prostriedkom pre dosiahnutie  vnímania seba samého je pôsobenie na zmyslové systémy, najmä 

na somatické vnímanie, vestibulárny a taktilný systém. Človek potrebuje dostatočne silno 

a presne vnímať svoje telo, aby mohol budovať vlastnú identitu aj na úrovni psychickej či 

sociálnej. Najviac informácií o vlastnom tele a okolí si človek zabezpečuje vďaka pohybu. Pri 

pohybe sa mení vizuálne pole, mozog spracováva zmeny polohy tela, zaznamenáva činnosť 

svalov, kĺbov a šliach. Človek tak dokáže vnímať sám seba a seba vzhľadom k svetu okolo. 

Buduje si vlastnú identitu a vzťahy k objektom a ľuďom.  

V situáciách obmedzenia pohybu človek o tieto príležitosti prichádza. Stráca kontakt s okolím, 

ale aj sám so sebou. Bazálna stimulácia sa ako terapeutický koncept zameriava na pomoc 

a zvyšovanie kvality života klientom ležiacim, imobilným, s ťažkými zmenami zmyslového 

vnímania, ťažkými zmenami v oblasti pohybu a komunikácie, predčasne narodeným deťom 

i klientom v paliatívnej starostlivosti (Friedlová, 2016). Bazálna stimulácia je koncept, ktorého 
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cieľom je podpora vzťahu a komunikácie s klientom. Primárne je klientom v bazálnej 

stimulácii človek, ktorý má obmedzené vnímanie, ťažkosti s pohybom a starostlivosťou o seba, 

napr. ležiaci imobilní klienti – po úrazoch, geriatrickí pacienti; klienti s viacnásobným 

postihnutím; klienti v kóme; predčasne narodené deti. Horňáková (2003, s. 101) napísala, že 

bazálna stimulácia je určená pre klientov „s vážnym poškodením centrálnej nervovej sústavy 

alebo s výrazným somatickým oslabením.“  

Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývin podporujúci stimulačný koncept, 

v ktorom sa považuje za dôležité cielene podporovať zachované vnímanie. Základné prvky 

konceptu sú vnímanie, pohyb a komunikácia (Friedlová, 2007). Bazálna stimulácia umožňuje 

komunikovať prostredníctvom zmyslového vnímania v prípadoch, kedy je verbálna 

komunikácia obmedzená, alebo nie je obojstranne možná. Keď klient nerozpráva, liečebný 

pedagóg musí vnímať jemné reakcie klienta na zmyslové podnety. Friedlová (2015) uviedla, že 

je dôležité prispôsobiť úroveň komunikácie úrovni vnímania a spracovania informácií klienta. 

Pojem bazálny, znamená elementárny, základný – bazálna stimulácia ponúka podnety 

v jednoduchej, jasne zrozumiteľnej forme, podnety podobné ako vo vnútromaternicovom 

vývine. Nevyhnutné je nielen poskytovať podnety, ale aj sledovať reakcie klienta, ktoré 

nemusia byť verbálne. Friedlová (2016) uvádza ako znaky príjemného prežívania, že klient 

nadväzuje očný kontakt, znižuje sa svalový tonus (klesá napätie, klient sa uvoľňuje), vydáva 

zvuky, ktoré naznačujú, že sa cíti dobre (výkriky, smiech). K signálom nepríjemného 

prežívania naopak patrí vysoký svalový tonus, zatváranie očí, odvracanie hlavy, motorický 

nepokoj, krik alebo plač. 

Vďaka konceptu bazálnej stimulácie sa liečební pedagógovia (ošetrovatelia, terapeuti) učia 

vnímať potreby klienta. Tiež podporujú, aby sa klient učil vnímať sám seba, rozhodovať sa, či 

ponuku podnetov príjme alebo nie. Realizujú to technikami bazálnej stimulácie – umožnia 

klientovi vnímať, a to tak, že mu:  

• zabezpečia informácie, ktoré mu chýbali;  

• redukujú informácie, ktoré ho zaťažujú (Friedlová, 2005). 

 

Biografická anamnéza v bazálnej stimulácii 

Bazálna stimulácia využíva tzv. biografickú anamnézu, ktorá slúži ako jeden zo spôsobov 

poznania klienta. Sleduje preferencie klienta, príjemné a nepríjemné podnety, prejavy 

v správaní viazané na senzorické špecifiká. Podľa Pčolkovej (2012) poskytuje biografická 

anamnéza informácie o zvykoch a návykoch klienta. Za najnáročnejšiu úlohu pri poskytovaní 
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starostlivosti Pčolková (2012) považuje nájdenie vhodného kanálu komunikácie. Je potrebné 

vyskúšať somatickú, vestibulárnu, vibračnú, optickú, orálnu, olfaktorickú, či taktilnú 

komunikáciu, vnímať klienta a na základe jeho reakcií zvoliť najvhodnejší spôsob. Informácie 

do biografickej anamnézy klienta sa získavajú priamo od klienta, jeho pozorovaním, ako aj od 

jeho najbližšieho sociálneho okolia – rodiny a blízkych priateľov (Friedlová, 2007). Pri 

zisťovaní biografickej anamnézy by sa malo zodpovedať čo najviac otázok o návykoch 

a potrebách klienta (Friedlová, 2007, 2016). Poznanie klienta je dôležité, pretože len známe 

podnety majú vytvorené neurálne spoje v mozgu, ktoré je možné stimuláciou obnoviť 

a posilniť. Stimulácia cez náhodný podnet nie je efektívna, môže dokonca klienta preťažiť, 

presýtiť. Potrebný je teda správny, vhodný podnet a aj jeho primerané dávkovanie (Pčolková, 

2012). 

Diagnostikovanie senzorických preferencií klienta je v bazálnej stimulácii dôležité kvôli 

priamej práci s klientom – pôsobením na jeho telesné zmyslové systémy cez dotyk a pohyb, ale 

aj kvôli úprave prostredia tak, aby klienta nerušilo (zrakové a sluchové podnety). Pinčáková 

(2013) napríklad odporúča pred začiatkom aplikovania techník bazálnej stimulácie prostredie 

odhlučniť, aby sa klient mohol v tichu sústrediť na vlastné telo alebo podnetový materiál. 

Na základe biografickej anamnézy sa v bazálnej stimulácii určuje miesto iniciálneho dotyku, 

ktorý, ako uviedla Friedlová (2015) je formou somatického dialógu s klientom. Predstavuje pre 

klienta signál, že je daný človek v jeho blízkosti a že bude vykonávať nejakú činnosť.  

 

Bazálna stimulácia pracuje s podnetmi, ktoré sú pre klienta zrozumiteľné a vytvárajú pocit 

bezpečia – podnety ako vo vnútromaternicovom vývine. „Nejde len o sprostredkovanie 

podnetov pre podporu vnímania a rozvoj jednotlivých funkcií, ale aj o vytvorenie podmienok 

pre zvýšenie bezpečia, posilnenie dôvery, komunikácie a možnosti účasti na dianí“ (Horňáková, 

2003, s. 101). Ako prostriedok komunikácie sa využíva dotyk. Vďaka štruktúrovanému, 

primerane intenzívnemu a láskavému rešpektujúcemu dotyku sa vytvára vzťah s klientom. 

Centrálne európske ciele bazálnej stimulácie sú podľa Biensteinovej a Fröhlicha (2010, citovaní 

podľa Friedlovej, 2016): 

1. Zachovať život a zaistiť vývin. 

2. Umožniť vnímať seba samého a vlastný život. 

3. Poskytnúť pocit istoty a dôvery. 

4. Rozvíjať vlastný rytmus. 
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5. Umožniť poznať okolitý svet. 

6. Pomôcť nadviazať vzťah. 

7. Umožniť zažiť zmysel a význam vecí či konaných činností. 

8. Pomôcť usporiadať život. 

9. Poskytnúť autonómiu a zodpovednosť za svoj život. 

10. Objavovať svet a vyvíjať sa. 

 

Správny spôsob dotyku vytvára pocit bezpečia. Kvalitný dotyk je pokojný, pevný, 

s pravidelným rytmom, opakuje sa v presnom poradí (Friedlová, 2016), je teda predvídateľný. 

Tento spôsob dotyku napríklad už pri predčasne narodených deťoch pomáha predchádzať 

rozvinutiu problémového správania. Prostredníctvom bazálnej stimulácie sa podľa 

Hochstrasserovej (2007) podporuje vývin a predchádza sa vzniku postihnutí, rozvíjajú sa 

základy komunikácie, kognitívnych a motorických funkcií a základy emocionality. 

Naopak, chaotický dotyk spôsobuje preľaknutie, neistotu, ktorú môžeme sledovať zvýšením 

svalového tonusu u klienta. Stresujúco na klienta môžu pôsobiť aj ďalšie faktory, napríklad 

bolesť, nedostatok času na vykonanie činnosti, či pohybu, hluk, chlad, porucha citlivosti, ale aj 

učenie sa nových pohybov alebo aktivít (Friedlová, 2016). 

Na zabránenie situáciám, v ktorých by klient musel používať obranné reakcie, Friedlová (2016) 

odporúča obmedziť letmé, krátkodobé, rušivé, nekvalitné dotyky a radšej používať dotyk celou 

dlaňou, nielen prstami, aplikovať konštantný tlak. Tiež odporúča vyhnúť sa uponáhľaným 

činnostiam, pre klienta nejasným informáciám a u klientov so zmeneným vnímaním 

ritualizovať činnosti a používať iniciálny dotyk. 

Bazálna stimulácia je koncept starostlivosti. Nie je teda možné aplikovať len jej techniky bez 

zmeny prístupu k dieťaťu / ku klientovi. Bazálna stimulácia sa zapája do aktivít každodenného 

života, znamená iný prístup personálu a rodiny. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o dvoch 

spôsoboch aplikácie bazálnej stimulácie: a) využívanie princípov bazálnej stimulácie 

v činnostiach a komunikácii s klientom, b) špecifická zámerná intervencia. V obidvoch 

prípadoch pomoci je dôležité, že ide o čas vyhradený len pre klienta.  

Princípy bazálnej stimulácie sa dajú používať v rámci iných činností, pri každodenných 

aktivitách ako umývanie, obliekanie, jedenie, polohovanie na lôžku, rozprávanie sa s dieťaťom.  

 

Nad rámec každodenných činností je možné realizovať aj terapeutické stretnutia so 

zámerným využitím techník bazálnej stimulácie. Vtedy sa terapeut zameriava na posilnenie 
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vnímania klienta – vnímania seba samého a sveta. Snaží sa o zlepšenie možnosti klienta 

reagovať a komunikovať s prostredím aj v iných situáciách. Využívajú sa konkrétne techniky 

bazálnej stimulácie. Základné techniky bazálnej stimulácie sa zameriavajú na somatické, 

vestibulárne a vibračné vnímanie. Nadstavbové techniky sa venujú vizuálnemu, auditívnemu, 

olfaktorickému vnímaniu a orofaciálnej stimulácii.  

Vo všeobecnosti platí, že ak je potrebné, aby sa klient upokojil, využívajú sa techniky 

upokojujúce. Zo somatických techník je to upokojujúca masáž v smere rastu chĺpkov od stredu 

tela ku koncovým častiam tela, polohovanie do polohy hniezdo, ktorá zodpovedá polohe plodu 

počas vnútromaternicového vývinu, alebo polohovanie do polohy múmia, pri ktorej sa klient 

zabalí pevne do deky a obklopí sa celé jeho telo. Z vestibulárnych techník ide hlavne o pomalé 

rytmické hojdanie na rukách, v lone alebo v hojdačke.  

Pri potrebe aktivizácie sa využívajú stimulačné techniky. Zo somatických ide o masáž proti 

smeru rastu chĺpkov od koncových častí tela do stredu tela. Aktivizujúco pôsobí aj vibračná 

stimulácia prostredníctvom rôznych vibračných pomôcok. 

Stimulácia vnímania z dlhodobého hľadiska slúži na zlepšenie schopnosti človeka vnímať seba 

samého. Vytvára a potvrdzuje poňatie telesnej schémy a umožňuje tak kvalitnejšie poznávanie 

predmetov a prostredia. Keď sa človek necíti stratený a zmätený vlastným telom a prostredím, 

má lepšie zručnosti hrubej a jemnej motoriky, t.j. dokáže samostatnejšie fungovať a je 

spokojnejší. Môže lepšie komunikovať, pretože je k nemu okolie trpezlivejšie a dáva mu 

primerané príležitosti. 

Bazálna stimulácia patrí k multisenzorickým konceptom pomoci. Využíva stimuláciu 

vnímania, najmä dotyk, k dosiahnutiu vyššej kvality života klientov. Pomáha klientovi upokojiť 

sa a aktívne participovať na živote.  

 

 Snoezelen a multisenzorické miestnosti 

Multisenzorické prostredie bolo vyvinuté so zameraním na rozvoj schopností klientov a zmeny 

v ich správaní, podporu komunikácie ľudí s mentálnym postihnutím, vývinovými chybami, 

poruchami autistického spektra a hyperaktivitou, a to prostredníctvom pripraveného prostredia 

s cielenými zmyslovými podnetmi (Fowler, 2008). Hlavnou myšlienkou Snoezelen konceptu 

bola relaxácia a možnosť zážitku (Orieščíková, Hrčová, 2010). 

Multisenzorické prostredie Snoezelen ponúka rozmanité zmyslové podnety, ktoré svojou 

nezvyčajnosťou vyvolávajú záujem a vzbudzujú zvedavosť. Diagnostika v tomto prostredí 
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prebieha procesuálne na základe reakcií klienta, ktorý si môže vyberať a regulovať ich 

intenzitu.  Snoezelen je nedirektívny koncept, ktorého princípom je nasledovanie klienta.  

Ak klient o nejaký podnet nemá záujem: 

• nie je pravdepodobne pre jeho vývin momentálne podstatný;  

• nie je dostatočne silný; 

• iné podnety sú zaujímavejšie; 

• klient sa podnetu snaží vyhnúť, pretože je pre neho istým spôsobom ohrozujúci. 

 

Ak klient nejaký podnet vyslovene odmieta, reaguje naň zapchávaním si uší, krikom, či 

odhodením pomôcky, znamená to, že:  

• podnet je pre neho preťažujúci;  
• v danej kvalite alebo intenzite ho nevie prijať; 
• zatiaľ ho nevie prijať, ešte si na podnet nezvykol; 
• v danej kombinácii podnetov ho nevie prijať. 

 
Ak klient nejaký podnet vyhľadáva a nechce robiť nič iné, nič iné ho nezaujíma: 

• je pre jeho vývin tento podnet veľmi dôležitý; 
• je mu príjemný; 
• zaujíma ho, fascinuje ho – pozorovanie podnetu je pre klienta hrou; 
• predstavuje pre neho bezpečie, nemennú istotu, je predvídateľný; 
• klient má nad podnetom moc, ovláda ho, má pocit kontroly; 
• je jednoduchý, zrozumiteľný. 

 

V Snoezelen koncepte alebo v iných typoch multisenzorických miestností, sa pri 

diagnostikovaní využívajú tzv. senzorické profily. Zariadenia zvyčajne využívajú vlastné 

senzorické profily, ktoré obsahujú položky relevantné pre danú klientelu. V princípe je 

senzorický profil rozdelený na časti týkajúce sa jednotlivých senzorických systémov. Hodnotí 

sa citlivosť, či precitlivenosť klienta v danej oblasti, prípadné iné reakcie na rôzne podnety. 

V zjednodušenej podobe Fowler (2008) navrhla záznamový hárok, ktorý hodnotí senzorické 

systémy v napojení na sociálne správanie. Hodnotí, čo klient má a nemá rád, čo mu vyhovuje 

a čomu sa vyhýba: 

• sociálna oblasť – je rád s druhými ľuďmi, alebo je radšej sám, preferuje interakciu jeden 

na jedného, odpovedá na ľudí zrkadlením vokalizácií alebo pohybov; 
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• pohyb – ako reaguje na hojdačku, výťah, autobus, prechádzky, trampolínu, rýchly 

pohyb na vozíku, visenie dolu hlavou; 

• dotyk – ako reaguje pri aktivitách každodenného života – sprchovanie, umývanie 

vlasov, obliekanie, česanie, umývanie zubov, masáže, potrasenie rukou pri zvítaní, 

objatie, blízkosť iných ľudí; 

• sluch – akú hudbu preferuje, ako reaguje na zvuky z prostredia – spev vtákov, vysávač 

– zapcháva si uši; 

• zrak – ako reaguje na svetlo, má rád vypnuté alebo zapnuté svetlá, páčia sa mu lesklé 

predmety, farby, sviečky, baterky, je rád na slnku; 

• čuch a chuť – jedlo a nápoje, ktoré má a nemá rád, teplé alebo studené, vône 

kozmetických výrobkov. 

Vo všeobecnosti diagnostikovanie pre účely používania multisenzorických miestností 

v starostlivosti vychádza z podobných princípov, aké svojím výskumov potvrdzuje teória 

senzorickej integrácie. Senzorické profily je jedna z diagnostických metód, ktorá ponúka 

základný obraz o senzorických potrebách klienta, ktoré sa odrážajú v jeho preferenciách 

a návykoch. Nasledovanie senzorických preferencií, tak ako ich liečebný pedagóg identifikuje 

z pozorovaní klienta a z rozhovoru s rodinou klienta, umožňujú vytvorenie prostredia, ktoré pre 

klienta nie je ohrozujúce. Práve naopak, plné rešpektovanie preferencií vytvára predpoklady 

pre vytvorenie vzťahu s klientom, akceptovanie jeho potrieb, a teda akceptovanie jeho samého 

ako človeka. Poznanie senzorického profilu vo veľkej miere predchádza vzniku problémového 

správania a tiež poskytuje vysvetlenie náhlych neprimeraných reakcií v správaní klienta, ktoré 

na prvý pohľad vyzerali „nevysvetliteľne“ či náhodne. Avšak hlbšie poznanie toho, ako klient 

reaguje na senzorické podnety, často toto „neprimerané“ správanie vysvetlí.  

Pôvodný zámer Snoezelen miestností bolo ich voľné využívanie klientmi s postihnutím na 

relaxáciu. Filatová a Janků (2010) uviedli, že išlo o rekreačný a relaxačný účinok miestností, 

kde klienti s ťažkým postihnutím dokázali nadväzovať kontakt, učenie a výchova boli 

sekundárnymi. Neskôr sa metóda rozvinula ako podporná edukačná metóda a terapeutická 

metóda. Ďalší spôsob použitia Snoezelen miestností je realizovať v nich bazálnu stimuláciu, 

pretože poskytujú dostatok súkromia a pokojné prostredie na ničím nerušenú prácu. 

Snoezelen predstavuje pre klientov zmysluplný priestor, ktorý pomáha personálu 

v zariadeniach v komunikácii s klientmi. Umožňuje klientom rozvíjať sa vďaka podnetnosti 

prostredia, ktorá je vyššia než v bežnom prostredí (Filatová, Janků, 2010). Ide o nedirektívny 

až neriadený prístup. Úlohu zohrávajú jednotlivé pomôcky a ich vplyv. Snoezelen koncept sa 
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zameriava na stimuláciu vnímania, vo veľkej miere využíva zrakové, sluchové, čuchové 

podnety.  

V Snoezelen koncepte sa využívajú viaceré typy miesntostí, pričom každý typ má svoj 

špecifický význam. 

Biele miestnosti sú vytvorené za účelom relaxácie. Eliminujú podnety prichádzajúce 

z vonkajšieho prostredia – sú odhlučnené a majú zastreté okná. V miestnosti je prítmie, 

príjemná vôňa a teplota. Môže hrať pokojná huba. Využívajú sa pomaly sa pohybujúce farebné 

vizuálne projekcie na stene s motívmi, ktoré majú tendenciu vizuálne zaujať a zároveň 

upokojiť, napríklad delfíny, more, oblaky, stromy a iné prírodné motívy alebo abstraktné 

meniace sa obrazce, napríklad olejové škvrny (Ponechalová, Lištiaková, 2010; Lucká, 

Strašilová, 2011). Tmavé miestnosti sa využívajú hlavne pre klientov s poškodením zraku, 

pretože poskytujú výrazný kontrast vizuálnych svetelných podnetov na tmavom podklade. 

Hrové alebo dobrodružné miestnosti sa podobajú miestnostiam na senzorickú integráciu, 

umožňujú pohyb v priestore a silné vestibulárne podnety. 

Snoezelen použitím svetelných a zvukových prvkov navodzuje zmyslové zážitky, ktoré majú 

relaxačný alebo aktivačný vplyv – vytvárajú záujem, navodzujú spomienky a usmerňujú 

vzťahy. Snoezelen priestor podporuje pocit pohody. Využíva sa ako terapeutické médium pri 

liečbe psychických problémov (úzkosť, anorexia, stres), fyziologických problémov (depresia), 

alebo ADHD, problémov s pozornosťou a motiváciou (Mertens, 2006).  

Viacerí autori (Mertens, 2006; Filatová, Janků, 2010) upozorňujú, že Snoezelen sa odlišuje od 

konceptu multisenzorických miestností, keďže v Snoezelen miestnosti ide o kontrolované, 

regulované senzorické podnety. Myslíme si, že toto rozdelenie vychádza skôr z kultúrnej 

(geografickej) tradície terapeutických a výchovných konceptov v jednotlivých krajinách. Za 

dôležité považujeme jasné stanovenie cieľov práce v Snoezelen miestnosti, ktoré prirodzene 

vychádza aj z profesijných kompetencií odborníka, ktorý v Snoezelen miestnosti s klientom 

pracuje. Terapeut alebo pedagóg musí vedieť, z akého východiskového predpokladu pri svojej 

práci vychádza – prečo Snoezelen prostredie používa a aké zmeny u klienta očakáva. Aj 

relaxácia v Snoezelen miestnosti pôsobí terapeuticky. Dôležité je však poznať vplyv 

senzorických podnetov na emocionalitu človeka, psychické a fyzické funkcie a zručnosti. 

Zároveň je nevyhnutné poznať individualitu klienta, jeho preferencie a potreby v každodennom 

živote. Efekt terapie by sa mal prejaviť v každodennom fungovaní klienta. 

Snoezelen miestnosti môžu byť zriadené v školách, špeciálnych školách, detských domovoch, 

domovoch sociálnych služieb a v iných zariadeniach. Slúžia na oddych, oddelenie sa od 
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preťažujúceho prostredia. Sú úplne iné ako ostatný svet, preto sú príťažlivé a pomerne rýchlo 

navodia zmenu emočného naladenia.  

 

 Záver 

Multisenzorické prístupy predstavujú oblasť liečebnopedagogického pôsobenia, ktorá 

zohľadňuje individuálne senzorické potreby klientov a zámerne využíva pôsobenie na 

zmyslové systémy za účelom aktivácie, zmien v centrálnom nervovom systéme, zlepšenia 

zručností, alebo upokojenia a navodenia zmien v správaní. Vysvetľujú fungovanie zmyslových 

systémov a vplyv zmyslových podnetov na život človeka. Zároveň poukazujú na potenciál 

využívať tento vplyv k terapeutickým zmenám. 
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 ARTETERAPIA V MULTISENZORICKOM PRÍSTUPE 

V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE 

Zuzana ŤULÁK KRČMÁRIKOVÁ 

 

Zámer kapitoly: Zámerom kapitoly je poukázať na prepojenie multisenzorických prístupov 

a arteterapie, vyzdvihnúť aspekty vplyvu na zmyslové vnímanie pri výtvarnej tvorbe 

a poukázať na ich trapeutický potenciál. 

Kľúčové slová: arteterapia, vnímanie, zmysly, materiály v arteterapii, hlina 

 

Podstatou multisenzorických prístupov je pôsobenie na všetky zmysly, prípadne aspoň na 

niekoľko zmyslov súčasne. K zmyslovým systémom zaraďujeme zrak, sluch, chuť, čuch, hmat, 

vnímanie vlastnej telesnej schémy, vnímanie polohy a pohybu, vnímanie telesných orgánov. 

V tomto kontexte je možné využiť arteterapiu v jej širšom i užšom kontexte. V tom širšom ide 

o využitie jednotlivých prvkov umeleckých prístupov ako sú: pohyb (psychomotorický 

prístup/terapia), dramatické vyjadrenie (dramatoterapia), literárne/slovné vyjadrenie 

(biblioterapia, poetoterapia), hudobné vyjadrenie (muzikoterapia) a výtvarné vyjadrenie 

(arteterapia). Ak hovoríme o využití multisenzorického prístupu vo všeobecnosti, nemôžeme 

zabudnúť ani na jeden zo základných pilierov v rámci detského veku, na spontánnu detskú hru, 

či hru vo všeobecnosti. V užšom chápaní využitia umeleckých prístupov sa budeme venovať 

využitiu výtvarných techník, metód a materiálov, ktoré spĺňajú základný predpoklad pôsobenia 

na viac zmyslov súčasne s cieľom podporiť človeka v jeho vývine, pri jeho učení sa o sebe, 

o druhých a o svete, pri zvládaní každodenných úloh, zručností, situácií, v rôznych 

prostrediach. 

 

 Arteterapia v kontexte zmyslových systémov 

Arteterapia, alebo terapeutická metóda, ktorá využíva výtvarné prístupy za účelom podpory, 

nápravy, pomoci, liečby. Šicková (1994, 2016) definuje arteterapiu ako súbor umeleckých 

techník a postupov, ktoré majú okrem iného za cieľ zmeniť sebahodnotenie človeka, zvýšiť 

jeho sebavedomie, integrovať jeho osobnosť a priniesť mu pocit zmysluplného naplnenia 

života. Spája v sebe pohyb, vizuálne vnemy a zážitky, čuchové i chuťové zážitky, hmatové 

vnemy a skúsenosti, sluchové vnemy, zapája telo, sprostredkováva možnosť vnímať svoje telo, 
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seba samého a cez zážitok si uvedomiť i svoje vnútorné prežívanie – “Čo sa so mnou deje 

navonok i vo vnútri”. Arteterapia je často mylne vnímaná ako len kreslenie, či maľovanie si. 

„Moderne“ sa za arteterapiu dokonca považuje aj vymaľovávanie omaľovánok pre dospelých. 

Je to však naozaj skreslená predstava a arteterapia je omnoho komplexnejší prístup.  

Na začiatok si predstavíme možnosti arteterapie krok po kroku, teda postupne jej pôsobenie na 

jednotlivé zmysly. 

 

Arteterapia a pohyb 

Ak hovoríme o človeku, ktorý výtvarne tvorí, tak prvou našou predstavou je človek, ktorý 

v ruke drží kresliaci materiál a pohybuje ním po papieri, čím na ňom vytvára nejakú stopu 

(maľuje, kreslí). No výtvarné vyjadrenie nie je len o pohybe ruky viac či menej rozsiahlom. 

Výtvarne tvoriť sa dá nielen v sede, či staticky pri stojane. Netvoríme len štetcom alebo 

pastelkami. Počas výtvarnej tvorby môžeme byť na zemi a tvoriť celým telom, maľovať 

môžeme rukami, ústami, nohou, špachtlami a netradičnými pomôckami, farbu. Výtvarný 

materiál môžeme striekať, liať, hádzať, môžeme sa približovať a vzďaľovať sa od papiera, 

stojanu, plátna. Patrí sem i práca s hlinou, kameňom, čo si vyžaduje naozaj veľa fyzickej 

energie, či už na miesenie a spracovávanie hliny alebo vysekávanie, brúsenie do kameňa, ale 

i dreva, skla. Linoryt a aj vytváranie koláže môže byť dynamickým procesom, kde sa zapoja 

nielen ruky, ale i celé telo. Ďalším využitím pohybu v rámci arteterapie má i časť nalaďovania 

sa (zahrievanie) na proces, tzv. warming up, kedy sa pohyb využíva na premostenie 

z predchádzajúceho procesu, v ktorom sa človek nechádzal (práca, cesta autom, domácnosť, 

deti...), do ukotvenia a uvedomenia si seba samého tu a teraz. Warming up aktivity môžu byť 

prepojením viacerých prístupov, respektíve sa využívajú prvky z jednotlivých expresívnych 

techník.  

Dieťa je vo svojej prirodzenosti zvyčajne tvor dynamický, pohyblivý, autentický. Rado skúša 

limity a kvality materiálov, plôch a pod. Dieťa ani na svoje výtvarné vyjadrenie sa nepotrebuje 

pomôcky. Stačí mu naslinený prst a plocha okna, či stola, konárik namočený v mláke, kúsok 

kamienka či tehly, blato, piesok, voda a iný prírodný materiál a dieťa zanietene tvorí. A tvorí 

celým telom, nepozná hranice. Nebojí sa plochy, neobmedzuje sa. A čím výraznejšiu stopu 

zanecháva, tým je spokojnejšie. Teda aj dynamika ťahu, tlaku na podložku je spojená 

s výrazným zapojením tela. Vynaložená energia nemusí byť zjavná, no napriek tomu, môže byť 

pre daného človeka (dieťa) až bytostná. Albrich (podľa Kšajta, 2015) hovorí o tom, že kvality 
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materiálu nám umožňujú reagovať na svet a zároveň vytvárajú kontakt s vlastným vnímaním. 

Cez materiál sa dostávame do vnútorného pohybu, a tak môžeme zmeniť pohyb vonkajší. 

Prepájaniu výtvarných prvkov a pohybu sa venujú autorky Kandlerová a Horáková (2014). 

Cieľom tohto prepojenia je relaxácia, sústredenie sa na vlastné telo a vnímanie pohybu cez 

vizuálnu tvorbu. Tým učia jedinca rozpoznávať svalové napätie a uvoľnenie prostredníctvom 

pohybu ruky po papieri. 

Arteterapia využíva i možnosti priamej práce s telom. Merhautová (podľa Kšajta, 2015) 

považuje prácu s telom za komplexný prístup k problematike, s ktorou klient prichádza. 

Manifestovaný problém v tele je podľa autorky symptómom, s ktorým je možné fyzicky ďalej 

pracovať. Uvedomovanie si svojho tela a jeho ťažkostí cez arteterapeutickú prácu je pomerne 

ľahkým a čitateľným vodítkom. Kreatívny spôsob tejto práce dáva klientovi slobodu i bezpečie 

v sebavyjadrení telesných príznakov i v hľadaní riešení. Stehlíková Babyrádová (2016) uvádza, 

že pre arteterapiu bude vhodné, keď budeme cielene integrovať videnie s pohybom tela, 

znehybnenie tela s obrazom. 

Rogersová (2008), v rámci svojho na človeka zameraného prístupu v kontexte arteterapie, 

rovnako doporučuje využiť pohyb a/alebo zvuk k vyjadreniu čiary, rytmu, či farby na obraze, 

čím sa výtvarný prejav (výtvarné dielo) zhmotní. Aj pri práci s pocitmi je jednou z ciest pohyb. 

Prepožičiava pocitom kinestetickú formu. 

 

Arteterapia a vizuálny systém 

Výtvarné znázorňovanie sa v prvom rade spája práve s vizuálnym systémom. V prvom rade ho 

vnímame zrakom. Hodnotíme ho ako celok, ako na nás pôsobí, či sa nám páči alebo nie, či ho 

subjektívne vnímame ako harmonický alebo disharmonický. Vnímame farbu, jej intenzitu, 

tvary, obsah, línie, vloženú energiu, formát, štruktúru. Nevnímame len dvojrozmerné objekty, 

ale i trojrozmerné (socha, reliéf, architektúra...). Dieťa objavuje línie, čarbe, skúma zanechanú 

stopu, vyberá si intenzívne farby, preferuje najskôr výraznejšie. Učí sa rozlišovať a pomenovať 

farby, tvary a spájať ich do celkov (obrazov – konkrétnych a neskôr abstraktných). 

S postupným dozrievaním mozgu porovnáva, hodnotí, vyberá si, čo sa mu páči, čo ho oslovuje, 

čo mu je blízke. Človek sa stotožňuje s obrazom, vyjadruje sa obrazom (aj tetovanie, pouličné 

umenie, grafity, kreslenie si počas telefonátu, porady, zdobenie, ornamenty, dekorácie...). 

Obraz, socha, alebo iné výtvarné dielo sa cez náš vizuálny systém dostáva do nášho vnútra. 

Môže vyvolať pocit, ktorý si fyzicky uvedomíme. Často však bývame voči videnému slepí. 

Vizuálnych informácií a obrazov, ktoré na náš vizuálny systém pôsobia, je až príliš veľa. Vidieť 
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znamená vedome vnímať, nechať na seba pôsobiť, byť voči videnému otvorení. Vnímať zrakom 

komplexne celok, ale i detail. Vidieť znamená “ohmatať” okom každú časť celku, sústrediť sa 

a dať si čas na toto skúmanie. 

Vizuálna pamäť je pomerne trvalá. Pamätáme si obrazy (nielen výtvarné) dlhý čas, pretože nám 

hlboko prehovorili do nášho vnútra a zanechali nezmazateľnú stopu (Huptych podľa Kšajta, 

2015). Videné si pamätáme dlhšie najmä vtedy, ak sa videné spája s nejakým emocionálnym 

zážitkom, situáciou, skúsenosťou. 

 

Arteterapia a sluchový systém 

Výtvarná tvorba nie je nemá. Uvedomujeme si to vo chvíľach, keď sa pohrúžime do tvorby. 

Stíšime svoj hlas, niekedy i vlastné myšlienky a naše sústredenie je zamerané len na samotné 

tvorenie. Práve vtedy si uvedomíme, že kresliaci materiál vydáva zvuk, počujeme dynamiku 

s akou kresliaci pracuje. Pri maľovaní môžeme počuť, ako sa štetec dotýka okrajov nádoby 

s vodou. Pri kreslení počujeme, ako sa ceruzka, či iný kresliaci materiál šmýka po povrchu 

papiera. Zvuk vydávajú aj nožnice pri strihaní papiera. Pri spracovávaní hliny môžeme počuť 

rôzne zvuky, podľa toho, akú má práve kvalitu a čo s ňou robíme. Ak do nej pridáme vodu, 

vydáva mľaskavý zvuk, keď ňou hádžeme o podložku zaduní, ak si ju prehadzujeme z ruky do 

ruky, znie to ako jemné tľapkanie a pod.. Pri práci s kameňom či drevom rovnako počujeme 

zvuk dotyku nástroja o kameň, drevo. Môže to byť zvuk dláta, kladiva, pílky, brúsky i našich 

rúk. Do zvuku môžeme preformovať obraz, líniu, farbu, tvar. Môžeme vydávať zvuk počas 

tvorenia, môžeme na zvuk či melódiu (hudbu) tvoriť, znázorňovať ju, nechať sa ňou viesť. 

 

Arteterapia a čuchový systém 

Výtvarné materiály nie sú bez vône. Práve naopak. Vôňa farby nám často pripomenie príjemné 

a možno i menej príjemné pocity. Stáva sa, že klient vojde do miestnosti, kde sa výtvarne 

pracuje a povzdychne si: „Táto vôňa mi pripomína detstvo, hodiny výtvarnej výchovy“ a pod. 

Deti prirodzene používajú všetky svoje zmysly. Sú otvorené učeniu sa cez všetky možné 

kanály. Nemajú obavy, že to bude vyzerať čudne, alebo že je to nevhodné. Deti ovoniavajú 

farby, papier, hlinu. Čokoľvek nové treba preskúmať. Veď jednotlivé farby lákajú nielen svojím 

vzhľadom, kvalitou (z čoho sú vyrobené) a samotným odtieňom, ale aj rôzne voňajú a časom 

sa ich aj po čuchu naučíme rozoznávať. Opäť sa dostávame k hline. Môže mať rôzne vône, 

podľa toho, o akú hlinu konrétne ide. Vôňa hliny patrí k tým vôňam, ktoré sú pre ľudí silné. 
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Možno nie samotnou intenzitou, ale tým, že je z hľadiska evolúcie našim praprvkom. Z hliny 

sme vzišli a do hliny sa vrátime – matka Zem – že sa na jar zobúdza vieme po čuchu. Dáva 

o sebe vedieť, že je pripravená dávať život. V arteterapii s využitím hliny ako materiálu pôsobí 

aj tento faktor terapeuticky. 

 

Arteterapia a chuťový systém 

Arteterapia neobchádza ani chuťové vnemy. Zvlášť pri deťoch musíme byť opatrní. Svet 

skúmajú aj pomocou ochutnávania, čo môže byť i nebezpečné. Tie farebné pastelky, nádobky 

s farbou i hlina „vyzerajú tak chutne“. Pripomínajú sladkosti. Výrobcovia výtvarných 

materiálov už berú do úvahy i tento fakt a vyvíjajú farby, ktoré sú čo najmenej škodlivé 

(toxické). No je potrebné stále dávať pozor, aby sa nestalo nešťastie v podobe otravy a pod. 

Dokonca i materiály ako hlina, piesok a pod. nás môžu lákať k ochutnaniu. Na chuťové 

poháriky nepôsobí len výtvarný materiál, ale môže to byť i obsah obrazu. Niekedy je na obraze 

zobrazené jedlo tak vierohodne, že dokáže vyvolať pocit hladu a divák dostane chuť jesť to čo, 

vidí na obraze. 

 

Arteterapia a hmatový systém 

Po vizuálnom systéme ako primárnom móde je pri arteterapii zapojený vo veľkej miere 

hmatový systém. Kresliaci materiál (pastelky, giocondy, voskovky, pastely, akvarelové farby, 

temperové farby, ceruzky), papiere (podkladové materiály) i hlina majú rôznu kvalitu (hrúbka, 

tvar, teplota, veľkosť, štruktúru a pod.), ktorú vnímame hmatom. Rôzne sa uchopujú, inak sa 

správajú na jednotlivých povrchoch, musíme vynaložiť inú energiu pri práci. Merhautová 

(podľa Kšajta, 2015) uvádza, že niekedy je dôležité nebáť sa siahnuť do maľovania, dovoliť si 

fyzický kontakt s plochou a farbami. S farbou a hlinou pracujeme buď pomocou nástrojov, 

alebo použijeme ten najdostupnejší a najprirodzenejší nástroj, naše ruky (telo). Možno len 

opatrne použijeme prsty, inokedy dlaň a pri práci s hlinou ich do nej zabárame celé. Miesime 

ju, tvarujeme ju, zohrievame ju vlastným teplom a ona sa nám pod rukami mení. Najprv je viac 

či menej nepoddajná (závisí to od spôsobu jej skladovania, kvality i času, ktorý sa používa), no 

postupne sa v rukách človeka stáva tvárnejšou, poddajnejšou. Hmatový zážitok s výtvarným 

materiálom môže byť pre človeka veľmi silný. Mnoho ľudí pozná len základné výtvarné 

materiály, ktoré používali v rámci hodín výtvarnej výchovy, prípadne mali k dispozícii výtvarný 

materiál v domácom prostredí. Pogády et al. (1993) popisujú postupnosť objavovania 
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výtvarných materiálov. Uvádzajú dôležitosť objavovania materiálov od hrania sa s pieskom, 

vodou, kde zapájajú pohyby rúk a dlaní, cez tvorenie pomocou prstov až po používanie 

nástrojov. Niektoré kresliace materiály, druhy farieb, ich možnosti sú pre ľudí veľkou 

neznámou a ich úvodné tvorenie spočíva v tom, že dané materiály skúmajú. Skúšajú ako sa 

s nimi pracuje, akú zanechávajú stopu, ako sa držia v ruke, či je ich kvalita stabilná, alebo sa 

mení. Stáva sa, že sú niektorým, pre nich novým materiálom natoľko fascinovaní, že iné 

materiály odmietajú a intenzívne sa venujú práci s tým novoobjaveným. No sú i situácie, kedy 

sa objaví človek (klient, dieťa), pre ktorého je priamy dotyk s farbou či hlinou neprijateľný, 

alebo v nich predstava, že by si mohli zašpiniť ruky vyvoláva až panickú ataku/hrôzu. Môžu a 

chcú tvoriť, ale len takým spôsob, aby nevzniklo riziko, že sa zašpinia. Hmatové zážitky, či 

vnemy nemusíme zažívať len pri aktívnej (produktívnej) výtvarnej tvorbe. Hmatový zážitok 

býva silným aj v situáciách, keď sa na výtvarné dielo môžeme „pozerať“ aj rukami. Teda 

môžeme sa ho dotýkať a skúmať ho rukami. Zvyčajne sa v múzeách a galériách nemôžeme 

vystavených diel dotýkať. Dotyk nám však dáva intenzívnejší zážitok. Dotýkať sa môžeme 

obrazu a vnímať jeho štruktúru a vrstvenie, reliéfu, asambláže, koláže, sochy a iných 

trojrozmerných objektov. Vnímame, či je daný objekt hladný, drsný, studený, teplý, či ide 

o jeden kus, alebo je to „skladačka“, aké má vrstvenie, vnímame i jeho energiu. Dotyk a potreba 

fyzického kontaktu sú pre ľudský život nesmierne dôležité. Dotyk nepotrebujú len malé deti, 

potrebujeme ho všetci. Stelesňuje blízkosť a bezpečie. A práve materiály, ktorých sa môžeme 

dotýkať, ktoré sú tvarovateľné, uchopiteľné, sú veľmi vhodné na stimuláciu hmatových 

vnemov. 

Récka a Satková (2014) vo svojej práci popisujú zmyslovú výtvarnú tvorbu, ktorá využíva 

metódy psychofyzickej sebareflexie, relaxačné techniky zamerané na výtvarnú symbolizáciu 

pocitov súvisiacich s vnímaním prírodných rytmov, meditáciu a koncentráciu. Výsledok tvorby 

nehrá žiadnu úlohu, pozornosť sa sústreďuje na proces, na nadväzovanie kontaktu človeka 

s Univerzom a na procesy živých organizmov – rast, klíčenie, odumieranie, tep srdca, dýchanie. 

Práce majú podobu grafických záznamov prírodných alebo telesných dejov (Roeselová, 2000).  

Z tejto koncepcie vychádza zmyslová výtvarná tvorba, ktorá má svoje miesto vo výtvarnom 

umení v tvorbe synestetikov. Synestézia je spojenie zmyslov, vychádza z gréckych slov syn – 

spolu a aisthesis – vnímanie. Hartlová a Hartl (2000) definijú synestéziu ako fyziologický dej, 

keď určitý vnem alebo predstava vyvolá zážitky ďalších zmyslov. Výtvarne je možné znázorniť 

akýkoľvek vnem, dokonca i fyzickú bolesť. Znázorňovať môžeme hudbu, zvuky, spev, 

pískanie, ticho, dotyk rôznych povrchov, predmetov, vône (Récka, Satková, 2014).  
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 Arteterapeutický materiál ako sprostredkovateľ multisenzorických vnemov 

Z uvedeného je jasné, že to, čo v rámci arteterapie prepája jednotlivé zmysly a dotýka sa nás, 

je materiál, s ktorým pracujeme. Albrich (podľa Kšajta, 2015, s. 17) chápe materiál ako srdce 

arteterapie. Je prostriedkom, ktorý s človekom hýbe ako na emocionálnej úrovni, tak i v realite. 

„Rôzne materiály sa človeka dotýkajú rôznym spôsobom, z toho dôvodu môžu byť použité veľmi 

vedome (v rámci konkrétnej intervencie).“ Ako príklad uvádza situáciu, keď je potrebné 

prehĺbiť vzťah k sebe, vzťah k druhej osobe alebo vzťah k svetu. Pogády a kol. (1993) uvádzajú, 

že už od začiatku rozvoja grafického prejavu by sme mali poskytnúť dieťaťu médiá, ktoré 

nevedú k stereotypnému prejavu. Použitý materiál nemá obmedzovať autora v jeho autentickom 

prejave, v tom čo a ako sa mu „žiada“ vyjadriť sa. Materiál umožňuje veľmi intenzívny kontakt 

so zmyslami. Materiál nám poskytuje rôzne kvality, ktoré oslovujú rôzne zmysly. Keď držíme 

v ruke hrudu hliny, vnímame jej kvality. Okrem toho, že si k nej môžeme privoňať (môže byť 

voňavá, ale i zapáchajúca), že ju môžeme aj ochutnať, máme hmatový zážitok už zo samotného 

faktu, že ju držíme v rukách, cítíme je ťarchu, vidíme jej farbu, štruktúru, tvar, tak vnímame jej 

teplotu (teplá, studená), jej celkový vzhľad (lákavá, nechutná, slizká, suchá, popraskaná, 

mokrá), vnímame či je mäkká alebo trvdá a pod. Hlina nie je statická, hýbeme sa s ňou a ona 

sa hýbe s nami, odovzdávame si najvzájom svoju energiu, my reagujeme na ňu a hlina reaguje 

na nás. Hlina je zaujímavá aj svojim „životným cyklom.“ Tvárna je v podobe, keď je „tak akurát 

mokrá“. Ak je suchá, drobí sa a zle sa s ňou pracuje. Keď je príliš mokrá, lepí sa a tiež sa s ňou 

zle pracuje. V nevypálenej forme je obnoviteľná. Ak preschne a stvrdne, je možné ju pomocou 

vody oživiť do podoby, ktorú potrebujeme. Keď už vytvoríme svoj objekt a necháme ho 

uschnúť na vzduchu, stáva sa veľmi krehkým a zraniteľným materiálom. No po vypálení 

spevnie, má trvalý tvar a už ho len tak s vodou nerozmočíme. Stáva sa trvalejším a odolnejším. 

Hlina je empatická, vie sa vcítiť do pocitov (stavu) človeka, ktorý s ňou pracuje a zrkadliť mu 

tento jeho stav. Niekomu hruda hliny z rovnakej kopy pri kontakte s rukami rýchlo presychá, 

niekto ju má akurát a niekomu sa stále lepí, akoby si brala nadbytok vody z tela človeka.  

Hlina je jedinečné médium nielen pre umenie, ale i arteterapiu. Je to materiál svojím spôsobom 

archaický. Podľa Biblie bol z hliny stvorený človek, podľa obrazu Stvoriteľa. Mystérium 

stvorenia je podobné tajomstvu tvorby, nech je už tvorcom profesionálny sochár alebo 

napríklad dieťa s postihnutím. Podobne ako za letnej búrky je možné do zeme, do hliny  zviesť 

obrovskú energiu blesku, je hlina schopná v arteterapeutickom kontexte eliminovať alebo 

uzemniť výbuchy agresivity, hnev, zúrivosť, ale i žiaľ a smútok (Šicková-Fabrici, 2016). 
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Zaujímavý je i proces, ktorý sa udeje v prípade, že s hlinou nepracujeme pre objekt samotný, 

respektíve jeho uchovanie (vypálenie do konečnej kvality, ktorá je hmatateľná), ale pracujeme 

pre súčasný okamih (tu a teraz) a po dokončení procesu „tu a teraz“ vzniknutý objekt klient 

zničí, dá ho do podoby pôvodnej hrudy, ktorú vráti na počiatok (do spoločnej veľkej hrudy). 

Pre niektorých ľudí to je ako proces zrodenia, života a zomierania, ktoré majú vo svojich 

rukách. Objavuje sa strach, že po sebe nič nezanechám, ak to nie je hmotné. Zničiť niečo, čo 

som prácne vyrobil, sa veľmi hlboko dotýka vnútorného i telesného prežívania. Osterwald 

(2010) popisuje metódu práce u hlineného poľa. Túto metódu objavil Heinz Deuser, profesor 

arteterapie v Nurtingene. Hlinené pole je priestor debničky veľkosti cca 50 x 45 x 5 cm, ktorá 

je naplnená až po okraj hlinou a hlina je po celej ploche uhladená. Ľudia pri nej pracujú so 

zatvorenými očami a nechávajú sa viesť spontánnymi pohybmi rúk. Týmto spôsobom je 

minimalizovaná vedomá kontrola, poznamenaná socio-kultúrnymi a životnými 

podmienenosťami. Dotykové vnemy spätne iniciujú pohyb rúk, ktorý zodpovedá tomu, ako 

ruky dotyk hliny preciťujú, ako ho vnímajú. Takto spontánne je vystavaný plán tvaru, ktorý je 

v pozadí individuálneho procesu tvorenia a individuácie. Celé sa to deje v rámci ohraničenia 

debničkou. Aj tieto hranice človek vníma hmatom. Táto hranica mu sprostredkuváva existenciu 

„dolu a hore“, „nad a pod“, „vpravo a vľavo“, rozmer prednej a zadnej steny. Rovnako sú 

prítomné i steny a rohy (d´Aulnois, 2010). 

Hlina sa používa v rôznych podobách ako liečivo. Tak ako má liečivý potenciál pre telo, 

rovnako môže pôsobiť i na zranenie duše (Šicková-Fabrici, 2002). Šicková (podľa Kšajta, 2015, 

s. 38) vníma hlinu ako unikátne médium a to nielen v rámci arteterapie. „Okrem svojich iných 

kvalít je tiež jedinečná svojim obrovským výrazovým potenciálom. Umožňuje spontánne 

tvarovanie, stimuláciu hmatového centra v mozgu, rehabilitáciu jemnej motoriky, poskytuje 

príležitosť korekcie, zmeny, umožňuje tvorbu trojrozmerných tvarov, znakov, objektov 

a symbolov, hmatový proces stimuluje implicitnú pamäť, rozvíja emocionalitu i sociálny rozmer 

osobnosti.“ Autorka považuje trojrozmernú tvorivosť, fyzické aktivity s hlinou za veľmi 

dôležité v súčasnom svete, kde zrak a sluch predstavujú dominantné i najviac atakované 

zmysly. Práca s hlinou, dotyk s ňou deti ale i dospelých môže naučiť dotýkať sa, vnímať svet 

a svoj život v reálnych súvislostiach. Hmatové vnemy sú podľa odborníkov dôležité pre zdravý 

emocionálny i sociálny vývoj diaťaťa, stimulujú integráciu celej osobnosti dieťaťa. Šicková-

Fabrici (2002, 2016) uvádza, že prostredníctvom modelovania figúr, obzvlášť, ak ide o 

modelovanie vlastnej postavy, môže arteterapeut diagnostikovať rôzne postoje klientov k sebe, 

k okoliu, ku svojim problémom.  

Hlina ako arteterapeutický materiál umožňuje realizovať rôzne aktivity a manipuláciu 
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rozmanitým spôsobom, napr.: hádzanie, stláčanie, tvarovanie, ručné modelovanie, 

premodelovávanie, korigovanie, či otláčanie. Práca s hlinou sa terapeuticky využíva: 

• na prelomenie bariér strachu, 

• ako materiál nahrádzajúci verbálnu komunikáciu, 

• na eliminovanie agresívneho správania, 

• na rozvíjanie predstavivosti, trojdimenzionálneho vnímania, 

• na vytváranie priestoru pre nadhľad, 

• ako zázemie pre zmenu postojov k sebe i k ostatným. 

Hlina je vhodná pri práci z drogovo závislými ako možnosť preformovania autoagresívnych 

impulzov. Je vhodná i na prácu s rodinou, kde sa prostredníctvom rodinných skulptúr a ich 

konštelácií v rámci modelovania členov rodiny môže arteterapeut dozvedieť mnoho cenných 

informácií. Pomôže mu to lepšie poznať rodinnú dynamiku, hierarchiu autorít v rodine. Práca 

s hlinou podľa Šickovej-Fabrici (2002, 2016) posilňuje sebavedomie. Predstavuje médium 

kompenzácie chýbajúceho, resp. poškodeného zmyslu (u ľudí nevidomých, slabozrakých). 

Pôsobí relaxačne a rehabilitačne u ľudí s narušenou jemnou motorikou. Deťom s mentálnym 

hendikepom dáva možnosť konkrétneho telesného vnímania a tým pochopenie mnohých 

súvislostí, ktoré sú pre nich v grafickej alebo verbálnej forme zložitou abstrakciou. 

Hlina sprostredkuváva hmatovotelesnú skúsenosť, ktorá môže ovplyvniť sebahodnotenie 

a sebavnímanie človeka a zároveň jej tvárnosť (tvarovateľnosť) poskytuje nielen fyzický, ale 

i duševný zážitok. Má schopnosť absorbovať do seba nielen fyzickú silu (energiu), ale aj 

psychickú bolesť, úzkosť, nepokoj, hnev, či strach. Pri jej spracovávaní, miesení, tvarovaní 

môžeme zážívať aj príjemné pocity nehy, lásky a prijatia.   

 
 Záver 

Šicková (podľa Kšajta, 2015) uvádza, že „haptický zážitok kombinovaný s vizuálnym vnemom 

a verbálnou intervenciou má v rámci arteterapie výhodu trojitého simultánneho a paralelného 

pôsobenia, ktoré je intenzívnejšie, ako keď intervencia preniká samostatne každým jednotlivým 

kanálom, teda zrakovým, haptickým a sluchovým. V mozgu sú aktivované vtedy súčasne tri 

centrá, centrum vnímania obrazov, centrum hmatového vnímania a centrum vnímania reči. 

Takáto intervencia je veľmi pôsobivá a liečivá.“ 

I keď sme v texte vyšie uvádzali arteterapiu vo vzťahu k jednotlivým systémom samostatne, 

v skutočnosti je samozrejmé, že prebiehajú súčasne a navzájom sa ovplyvňujú. Podľa zvolenej 

techniky, či podľa aktuálneho nastavenia a problému, voči ktorému človek stojí, môžu byť 



Arteterapia 
 

64 
 

niektoré popísané systémy aktuálne v popredí alebo v úzadí. Stále sú však aktívne a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť nášho bytia. Nevieme zastaviť proces prijímania vnemov a reagovania na 

ne. Deje sa to bez nášho pričinenia. 

Arteterapeutické prístupy pomáhajú nahrádzať i tie vnemy, ktoré sú poškodené a nemožno ich 

používať tak, ako u zdravého človeka. Človek, ktorý je nevidomý, môže výtvarne pracovať 

a používať svoj hmat. Ak je poškodená ruka, môžeme použiť nohu. A ani to, že je človek 

pripútaný na invalidný vozík, nemusí byť prekážkou vyjadriť sa. A môže to byť maľba práve 

pomocou kolies na vozíčku. Pohyb v spojení s výtvarným prejavom môžeme zažiť 

sprostredkovane, v našich predstavách pri imaginácii. Pri expresívnych prístupoch (terapiách) 

máme k dispozíci celé naše telo, aj s jeho obmedzeniami (limitmi). Len sa netreba báť a klásť 

si limity mentálne, ktoré častokrát ochromujú viac ako telesný hendikep. Watts (podľa 

Kaufman, Gregoireová, 2017, s. 118) hovorí, že „keď strach z neznámeho nahradíme 

zvedavosťou, otvoríme sa nekonečnému prúdu možností. Môžeme svoj život nechať ovládať 

strachom, alebo sa môžeme stať deťmi s ich zvedavosťou, rozširovaním hraníc, opúšťaním 

komfortnej zóny a prijímaním všetkého, čo pred nás život postaví.“ 

Niekedy nám nie je dovolené vnímať komplexne, zároveň sa pozerať, dotýkať sa, privoňať. 

Práve preto je dôležité ponúknuť možnosť zažiť si tieto rôznorodé vnemy a dať príležitosť 

vedomému vnímaniu všetkými zmyslami, ktoré sme dostali k dispozícii pri svojom narodení.  

Spojenie viacerých zmyslov pri výtvarnej tvorbe prináša väčšie pochopenie, porozumenie až 

intímny kontakt medzi autorom a jeho „dielom“.   
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 PSYCHOMOTORIKA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ 

MULTISENZORICKÝCH PRÍSTUPOV 

Zuzana FÁBRY LUCKÁ 

 

Zámer kapitoly: Zámerom kapitoly je vymedziť pojmy psychomotorika, neverbalita, telesné 

„ja“ a expresia v kontexte multisenzorických prístupov. Kapitola je doplnená o ukážky z praxe 

autorky, ale tiež o konkrétne príklady využitia psychomotorickej terapie v multisenzorickom 

prostredí, zahŕňajúc špecifické pomôcky typické pre multisenzorickú stimuláciu a intervenciu. 

Kľúčové slová: psychomotorika, telesné „ja“, expresia, multisenzorika 

 

Psychomotorika človeka je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pod týmto pojmom nechápeme len 

pohyb vo všeobecnosti, ale aj všetky jeho zložky. Na to, aby pohyb vznikol, je potrebné zapojiť 

hneď viaceré senzorické kanály človeka. Už na základe pohľadu na vývin človeka – dieťaťa 

v prvom roku života môžeme konštatovať, že aby pohyb ako taký vôbec vznikol, je potrebné 

okrem svalových skupín, ktoré sú pre jeho tvorbu potrebné, zapojiť taktiež kognitívne 

schopnosti či senzorické vnímanie. Pohyb, hoci vo svojej podstate vyzerá veľmi jednoducho, 

jednoduchým vôbec nie je. Multisenzoricky ovplyvňuje celú osobnosť človeka, ktorý ho 

vykonáva. Pohyb má význam počas celého života človeka, nielen v ranom období, ale aj v jeho 

produktívnej fáze, či vo fáze sénia. Význam pohybu je pritom v každom zo spomenutých 

období špecifický. Kým v detskom veku je človek vyzývaný ku pohybovej aktivite aj 

v školskom prostredí, v produktívnom veku dospelosti si pohybovú aktivitu ako takú vyberá 

človek už na základe vlastných preferencií a časových možností. V seniorskom veku je pohyb 

vhodným nástrojom na udržiavanie autonómnych životných kompetencií a tiež 

z retrospektívneho pohľadu na život človeka.  

V seniorskom období je intervencia v psychomotorickej terapii zameraná na možnosti 

skvalitnenia prežívania života človeka v seniorskom veku, na analýzu jeho životnej cesty 

a prežitých skúseností v kontexte psychomotorickej terapie, čiže vo vzťahu k vlastnému telu, 

pohybu určitého druhu. Diagnostika a intervencia spolu úzko súvisia a navzájom sa 

ovplyvňujú. Vo všetkých životných obdobiach je preto potrebné zamerať sa na človeka a jeho 

životnú situáciu, zohľadňujúc pritom jeho aktuálne prežívanie. Tak ako v psychomotorickej 

terapii, i v multisenzoricky orientovanej intervencii sa diagnostika aj intervencia stáva 
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cyklickým procesom, kde sa viac ako vhodná javí aktualizácia v prípade akýchkoľvek zmien 

na strane človeka či jeho aktuálnej situácie. 

Psychomotorická terapia i mutlisenzorické prístupy nie sú svojim pôsobením ani 

diagnostickým procesom vekovo ohraničené. V každom vekovom období majú svoje špecifiká, 

ale zároveň práve multisenzorické pripravené prostredie môže byť prínosné pre uplatňovanie 

princípov a metód psychomotorickej terapie svojou komplexnosťou a ucelenosťou.  

 

 Psychomotorika človeka  

Jednoduchá definícia psychomotoriky človeka zahŕňa spolupôsobenie motoriky a psychiky 

človeka, pričom dôležitý je najmä fakt, že tieto dve zložky spolu súvisia a navzájom sa 

ovplyvňujú. V širšom koncepte je ale psychomotorika človeka jeho prejavom, je jedinečná pre 

každého, je akýmsi autentickým a autonómnym prevedením jeho skutočného telesného „ja“. 

Pohyb – motorika je výsledkom spolupráce psychických a fyzických činiteľov. Pojem 

psychomotorika zahŕňa telo ako také, jeho vlastné telesné hranice a súvisí s telesným 

prežívaním aktuálnych psychických stavov. Fyzický prejav človeka voči okoliu nesie v sebe 

veľký diagnostický potenciál pre odborníka pracujúceho s konceptom psychomotorickej 

terapie. Fyzický prejav človeka však nie je akýmsi súhrnom motorických prejavov. Je 

jedinečný, špecifický pre rôzne situácie, ktorým je človek opakovane vystavovaný, ale tiež vo 

vzťahu k blízkym osobám. Osobný priestor človeka je jeho intímnou zónou, prístupnou pre 

vybranú skupinu ľudí. Hoci verbálny prejav môže byť ku daným osobám rovnaký, neverbálny 

prejav prezrádza bližšie vzťahy a kontexty. Priestor  a jeho využitie je jednou z dôležitých 

premenných v diagnostickom procese.  

Človek pohybom prejavuje, aké vzťahy má so svojim okolím, či je do prostredia začlenený, 

alebo naopak z neho vytŕča a nevie si nájsť svoje miesto. Rovnako je to aj v súvislosti 

s hierarchiou skupiny i viditeľne v priestore, kde sa skupina nachádza.  

Telesným prežívaním človek ukazuje i svojmu okoliu, či sa v prostredí, kde sa nachádza, cíti 

bezpečne, alebo naopak sú jeho pocity zatláčané do úzadia a najsilnejším prejavom je nervozita 

už na fyzickej báze. Pre odborníka, ktorý pracuje so skupinou, je problematika telo versus 

priestor významným diagnostickým materiálom. 

Dieťa sa už v ranom veku vyjadruje prostredníctvom vlastnej neverbality. Telo je jeho 

nástrojom, cez ktorý nielen vstupujú, ale i vystupujú rôzne senzorické podnety. Neverbálne 

prostredníctvom senzorických kanálov vyjadruje svoje individuálne potreby, či už je to 

celkovým nepokojom, krikom, plačom, spokojným „pradením“. Neverbálne prežívanie je 
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základným pilierom pre vzťah dieťaťa ku vlastnej telesnosti. Kontakt s rodičmi, predovšetkým 

so vzťažnou osobou (vo väčšine prípadov s matkou), je jednou z dôležitých potrieb dieťaťa. 

Dieťa pri tom nevníma len samotné objatie, či nosenie, ale tiež vibrácie pochádzajúce 

z matkinho hlasu, jej vôňu, cíti jej pokožku prostredníctvom dotykov. Už v ranom veku 

neverbalita dieťaťa pozostáva nielen z psychického a motorického prežívania, ale je akousi 

syntézou všetkých získaných informácií zo senzorických kanálov. Keďže napriek tomu, že 

dieťa v ranom veku ešte nie je schopné vyjadriť sa verbálnou formou, svoje potreby vyjadruje 

takmer neustále, o to dôležitejšie je pre matku či rodičov naučiť sa identifikovať neverbálne 

prejavy svojho dieťaťa. Škála prejavov je pritom pomerne široká, často sa stáva, že potreby 

dieťaťa dokáže identifikovať len osoba, ktorá je s ním najčastejšie. Ak potreby dieťaťa táto 

osoba neidentifikuje, vedie to ku frustrácii dieťaťa, ale aj vzťažnej osoby. V tomto prípade 

zohráva dôležitú úlohu najmä časový faktor, pozorovanie neverbálnych prejavov dieťaťa 

v rôznych situáciách a ich vyhodnocovanie na základe získaných skúseností. 

Rodičia sa učia na základe skúseností a budujú si s dieťaťom, akýsi vlastný „komunikačný 

most“ (Obrázok 4.1). Každý takýto „komunikačný most“ je iný, špecifický pre konkrétnu 

matku a dieťa. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že neverbálny prejav dieťaťa spolu 

s využitím senzorických vnemov je unikátnym komunikačným nástrojom.  

 

Obrázok 4.1 Neverbalita dieťaťa 

 

Už v ranom veku si dieťa prostredníctvom vlastnej neverbality buduje svoje vlastné telesné 

„ja“. Vedomie telesného „ja“ sa stáva syntézou silných stránok dieťaťa, jeho vlastného konania, 
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prekonávania vývinových prekážok, čo vedie až k jeho sebarealizácii a budovaniu sebaobrazu 

v neskoršom období (Obrázok 4.2). Telesné „ja“ si človek buduje po celý život, telesným 

prežívaním reaguje na aktuálne podnety a situácie.  

Na stavbe sebakonceptu sa podieľajú: 

• informácie získané zmyslovými skúsenosťami, 

• skúsenosti z účinkov nášho konania, 

• výsledok porovnávania sa s druhými, 

• vlastnosti, ktoré nám pripisujú iní, 

• očakávania okolia, 

• zážitok vlastnej spokojnosti sám so sebou, 

• súhrn informácií získaných prostredníctvom činností – schopnosti, nadanie, možnosti, 

výkon (Zimmerová, 2006). 

 

Obrázok 4.2 Telesné „ja“ 

 

 

Ukážka z praxe: Miška svoje potreby neprejavuje bežnou, verbálnou formou. S okolím 

komunikuje najmä prostredníctvom zložky neverbality – okuliky. Zavretými očami ukazuje 

nesúhlas, otvorenými očami súhlas. Pohyb očami do strán znamená, že je potrebné hľadať jej 

myšlienky ďalej. Zo začiatku náročný, avšak pre človeka, ktorý s Miškou komunikuje 

opakovane, už samozrejmý proces. Bez poznania jej autonómnej neverbality, jej telesného „ja“ 
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by pre ňu komunikácia s okolím nebola možná. Miška má spastickú formu DMO, komunikácia 

nie je pre ňu jednoduchá. Preto najlepšie komunikuje vtedy, ak má možnosť relaxovať, cíti sa 

príjemne a bezpečne. Tento pocit jej dodáva pobyt v multisenzorickom pripravenom prostredí, 

v špecializovanej bielej miestnosti. Ako obľúbené miesto si volí hudobnú vodnú posteľ. Na nej 

sa postupne uvoľňuje a prostredníctvom neverbálnych prostriedkov komunikuje o pre ňu 

dôležitých témach, akými sú pobyt doma, zdravie matky, či dôležitosť uvarenia kávy po tomto 

stretnutí. Toto špecifické prostredie si Miška sama vyberá, podnety sú tu pre ňu ľahšie 

uchopiteľné, pozornosť zameriava na dôležité informácie bez rozptyľovania. 

Samostatné miesto má už v tomto období dôležitosť rituálu. Rituál dieťa uisťuje, zabezpečuje 

mu prežívanie tých istých činností v rovnakom časovom slede. Rituál sprevádza v ranom veku 

dieťaťa veľmi veľa činností, nakoľko dieťa po príchode na svet potrebuje najmä pocit bezpečia. 

Rituálom môžu byť napríklad piesne matky pri uspávaní, či hojdanie pred zaspávaním. Rodič 

pri starostlivosti o novonarodené dieťa využíva hneď viacero možností, ako podporiť 

senzorickú integráciu dieťaťa: 

• Prihováranie sa dieťaťu v istej tónine a rytme (v inom, ako sa napríklad matka prihovára 

otcovi). 

• Spievanie uspávaniek, sprevádzanie rôznych činností spevom, napríklad kúpanie, 

prebaľovanie. 

• Hojdanie, či už na rukách, alebo v kolíske. V súčasnosti sa používajú aj hacky – látkové 

hojdačky určené už pre novorodencov. 

• Nosenie, a to nielen na rukách, ale aj v špeciálnych ergonomických nosičoch, kde je 

dieťa nielen „telo na telo“ s matkou, ale súčasne vníma jej vôňu, tep srdca či farbu hlasu. 

Okrem toho sa pri pohybe matky hojdá v rytme jej chôdze.   

Dieťa spoznáva svoje vlastné telo, vlastné hranice, učí sa vnímať svoje telo ako prostriedok 

vzájomných interakcií a komunikácie s okolím. Vnímanie telesného „ja“ tak, aký je jeho reálny 

podklad, dieťaťu umožňuje orientáciu vo vlastnom živote a sprostredkováva pocit bezpečia, 

v ktorom sa dieťa môže bezpečne vyvíjať. Vedomie o okolitom prostredí je pre dieťa istotou, 

takisto ako fakt, že určité činnosti, ktoré s ním vzťažná osoba robí pravidelne, sa stávajú akousi 

ritualizovanou činnosťou, rituálom, ktorý dieťa lokalizuje v čase a priestore.  

Rituály mali už v minulosti dôležitú psychohygienickú funkciu. Často sa prepájali s hudbou 

a tancom a boli zaradené do bežných denných činností. Čížková (2005) uvádza že pri vnímaní 

hudby sú inervované niektoré skupiny svalov a poslucháč prejavuje tendenciu uskutočňovať 
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pohyby zodpovedajúce charakteru jeho rytmického členenia. Pohybová aktivita prispieva 

k zlepšeniu a normalizácii mozgových funkcií (Orel et al., 2012). 

Neverbalita a jej vyjadrenie v priestore a spoločnosti iných ľudí má svoje špecifiká, pri 

pozorovaní a diagnostike sa môžeme zamerať na: 

• posturiku, 

• mimiku, 

• gestiku, 

• okuliku, 

• proxemiku, 

• neurovegetatívne prejavy – dýchanie, tepová frekvencia, sčervenanie tváre, tela, atď., 

• psychomotoriku – trhané, neucelené pohyby, 

• tendenciu k telesnému kontaktu – prílišná blízkosť, alebo naopak viac ako verejná 

vzdialenosť. 

Informácie o okolí dieťa získava prostredníctvom všetkých svojich senzorických dráh, nielen 

telesným prežívaním. Ak je niektorý zo senzorických vnemov oslabený, prípadne absentuje, je 

podpora ostatných vnemov o to dôležitejšia. Vnímanie viacerými senzorickými dráhami – 

multisenzorické vnímanie a spracovanie vnemov, je pre človeka veľmi dôležité, tak isto ako je 

dôležitá podpora týchto vnemov prostredníctvom rôznych, aj pohybových aktivít.  

V prvom roku dieťaťa jeho psychomotorický vývin akceleruje najvyššou rýchlosťou za život 

človeka. Práve v tomto citlivom období je vhodné začať s cielenou stimuláciou, 

multisenzorickou stimuláciou. Multisenzorická stimulácia je prirodzenou súčasťou zdravého 

vývinu, a ak je vývin dieťaťa z nejakého dôvodu ohrozený, spomalený či nerovnomerný, je 

potrebné podporovať všetky jeho zložky a dieťaťu umožniť spracovať vnemy z okolia všetkými 

dostupnými spôsobmi. Multisenzorická stimulácia však nestráca význam ani v neskoršom 

veku, nie je špecifická len pre obdobie detstva. Je prínosná aj v období dospelosti a v súčasnosti 

sa ako Snoezelen terapia aplikuje aj v zariadeniach pre seniorov, či denných stacionároch.  

Dostupnosť miest, kde je možné stretnúť sa so špecializovanou terapiou v multisenzorickom 

prostredí sa v súčasnosti rozširuje. Aj trend realizácie len v špecializovaných miestnostiach je 

na ústupe a čoraz častejšie sa táto špecializovaná terapeutická intervencia stáva mobilnejšou, 

kedy odborník využíva jednotlivé prvky a integruje ich s inými terapeutickými prístupmi. 

A práve tu je priestor aj pre uplatnenie psychomotorickej terapie. Psychomotorická terapia pre 

svoju realizáciu potrebuje vhodné priestorové podmienky, a multisenzorické prostredie môže 
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byť prínosným pre aplikáciu rôznorodých činností zameraných na neverbalitu, prežívanie 

a možnosti expresie klienta.  

 

 Expresia prostredníctvom vlastného telesného prežívania 

Neverbálna expresia má v psychomotorickej terapii osobitné miesto. Neverbálny prejav je 

obrazom psychického stavu človeka, aj keď sa z nejakého dôvodu nemôže, nechce či nevie 

vyjadriť verbálnou formou. Práve z tohto dôvodu je neverbalita človeka hlavným sledovaným 

atribútom. Samozrejmosťou je tiež verbalizácia pocitov, napriek tomu ale slovný prejav môže 

byť neaktuálnejší ako neslovný. Vzťah verbálny versus neverbálny prejav rozlišujeme 

nasledovne: 

• Neverbálny prejav je v súlade s verbálnym prejavom. 

• Neverbálny prejav nie je v súlade s verbálnym prejavom. 

• Neverbálny prejav nesúvisí s verbálnym prejavom. 

Neverbálny prejav teda úzko súvisí s psychickým prežívaním človeka. Avšak nie je vždy 

možné, vyjadriť sa pre človeka jednoznačne, najmä v prípade, ak má zdravotné obmedzenie 

zasahujúce aj do oblasti komunikácie. Komunikácia vtedy môže prebiehať prostredníctvom 

expresie, ktorá zahŕňa všetky zložky prejavu človeka a vytvára akýsi komplexný obraz.  

Expresia teda zastáva významnú úlohu, pôsobí na človeka upokojujúco, preventívne a liečebne, 

tým jeho pôsobenie presahuje hranice toho ktorého procesu. Toto upokojujúce pôsobenie je 

spôsobené najmä možnosťou sa vyjadriť prostredníctvom vlastných špecifických prostriedkov.  

Pomocou umenia človek sprostredkováva to, čo „nevie, nemôže a často krát (ne)vedome 

odmieta“ verbálne vyjadriť v bežnom kontakte, v interakcii. A to ponúka expresia – výrazovosť, 

aby mal človek možnosť vyjadriť s čím sa stretol, stretáva, či stretne.  

Pojem expresia (lat. expressio) možno charakterizovať ako vyjadrenie, výraz ku konkrétnemu 

podnetu. Expresivita je vlastne  vyjadrením citového alebo vôľového vzťahu s citovým 

zafarbením. Expresia je základom každej z terapeutických techník, ktorú Slavík (2009) 

považuje za nevyhnutnú súčasť v špecializovanej intervencii. Ide o spôsobilosť človeka, ktorý 

je motivovaný vyjadriť sa. Prejavom môže byť pohyb, kresba, melódia a podobne. Expresiou 

nemusí byť len akýsi hotový „produkt“. Dokonca o expresivite možno hovoriť aj vtedy, keď 

človek emocionálne reaguje – pozitívne i negatívne. Expresia je vyjadrením nášho telesného aj 

psychického „ja“, a v prostredí, v ktorom je expresia vyvolaná prostredníctvom provokovania 

jednotlivých senzorických vnemov. Expresia je možná aj v prípade, ak nie je prítomný verbálny 



Psychomotorika 
 

73 
 

prejav. Pohybová expresia je vyjadrením človeka prostredníctvom pohybu, pričom nemusí ísť 

o aktívny pohyb v zmysle cvičenia, u ľudí s obmedzenou hybnosťou je často pohybovou 

expresiou len minimálny pohybový úkon (Obrázok 4.3). 

 

 

Obrázok 4.3 Expresia

 

 

Pojem primitívna expresia sa spája s dávnymi kultúrami, ktoré vyjadrovali svoje pocity 

pohybom a tancom. Priekopníčkou primitívnej expresie je Schott Billmanová. Podľa nej (1994, 

citované podľa Blížkovskej, 2000, s. 103) v primitívnej expresii pôsobia terapeuticky 

nasledovné prvky: 

1. skupina, 

2. rytmus, 

3. vzťah k zemi, 

4. jednoduchosť pohybov, 

5. opakovanie, 

6. tanečné variácie presne zadávané terapeutom, 

7. hlasový doprovod, 

8. binarita, 

9. zážitok tranzu. 
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Expresia je možná tak individuálnou ako aj skupinovou formou. V zmysle uvedenej primitívnej 

expresie je vhodnejšia skupinová forma prostredníctvom pohybového stvárnenia, kedy skupina 

a rytmus umocňujú terapeutický potenciál. Expresia v pohybovom prejave jednotlivca je 

vlastným autentickým stvárnením prežitého, nevypovedaného, toho, čo človek nevie, nechce či 

nemôže vyjadriť bežným spoločensky uznávaným spôsobom. Expresia je teda autentická 

výpoveď človeka (Obrázok 4.4) napriek tomu, že nemusí byť verbálne výpovedná pre široké 

okolie. 

 

Obrázok 4.4 Expresia  

 

Častým problémom vo vyjadrení sa – expresii, je odmietanie neverbálneho prejavu. Ako príklad 

uvádza Fábry Lucká (2017) problémy v oblasti neverbality dieťaťa s poruchou správania:  

• nekomunikuje neverbálne, komunikuje výlučne verbálnou formou, 

• používa neverbálne prejavy neadekvátne k prežívanej situácii a to buď vo veľmi 

výrazných alebo naopak chudobných prejavoch neverbálnych zložiek (mimika, gestika, 

okulika, posturika, proxemika, gestika, paralingvistické prejavy), 

• upútava pozornosť výlučne prostredníctvom verbálnych prostriedkov, a to veľmi 

výrazných (krik, rev, plač), 

• úplné odmieta telesný kontakt s okolím, aj s blízkymi ľuďmi (dieťa pociťuje dotyky ako 

nepríjemné, dokonca pre neho bolestivé), 

Expresia

vyjadrenie sa

pôsobenie 
prostredníctvom 

umenia

výrazovosť

autenticita



Psychomotorika 
 

75 
 

• problémy v neverbálnom prejave sa môžu prejaviť aj vo vzťahu k predmetom a 

situáciám v okolí, a to nasledovnými spôsobmi:  

o ritualizácia činností,  

o výber len vybraných činností,  

o stereotypizácia bežných denných aktivít,  

o usporadúvanie predmetov v okolí, ich opakované premiestňovanie podľa 

určitých, dieťaťom stanovených pravidiel, 

o nespolupracujúce správanie, 

o nutkavé správanie, ktoré dieťa nevie ovládať, 

o agresívne správanie, či už voči sebe alebo voči okolitým predmetom (udieranie 

hlavou o predmety, hryzenie rúk, škriabanie pokožky), 

o útoky na okolie, zničenie pomôcok v blízkom okolí, zničenie predmetov vo 

vlastníctve iného dieťaťa. 

Neverbálne prejavy dieťaťa naznačujú jeho vnútorné prežívanie. Pri pozorovaní neverbálneho 

správania dieťaťa sa zameriavame na postoj tela, psychomotoriku, mimiku a  gestá, ich 

primeranosť k situácii, hlasový prejav (intenzita, tón hlasu, krik), tendenciu k telesnému 

kontaktu. Všímame si tiež tendenciu k telesnému kontaktu, k dotyku s inými deťmi ako aj 

s dospelými. Získané informácie naznačujú najmä prežívanie dieťaťa v zmysle pozitívnych 

a negatívnych emócií, prežívanej radosti, uvoľnenosti, alebo naopak smútku, hnevu, napätia, 

strachu. 

Expresia má dôležitú úlohu najmä vo vyjadrení sa človeka preňho prirodzeným spôsobom, aj 

v tom prípade, ak nepoužíva tradičné komunikačné formy a jeho slovník je alternatívny. 

V pripravenom multisenzorickom prostredí je expresia priam provokovaná, a to rôznymi 

senzorickými podnetmi.  

 

 Multisenzorika v psychomotorickej terapii 

Psychomotorická terapia je vo všeobecnosti vnímaná ako terapia prostredníctvom pohybu. Toto 

vymedzenie však nevystihuje podstatu tejto terapeutickej intervencie, nakoľko sa zameriava 

nielen na pohyb ako telesnú aktivitu, ale vníma ho v jeho komplexnosti ako terapeutické 

médium. Psychomotorická terapia sa zameriava na jednotlivé zložky motoriky človeka 

(Obrázok 4.5). Zložky psychomotoriky nemôžeme samostatne úplne oddeliť, nakoľko sú 

vo vzájomnej súčinnosti. Vzhľadom k faktu, že multisenzorika pôsobí a integruje zmysly 

človeka, ovplyvňuje aj zložky psychomotoriky človeka. Ide nielen o senzomotoriku či 
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neuromotoriku, ale taktiež aj o sociomotoriku a psychomotoriku v užšom zmysle slova ako 

spoluprácu kognitívnych a motorických funkcií, ktorých výsledkom je pohybová expresia 

človeka v jeho autentickom prežívaní.  

Psychomotorická terapia je vo voľnom preklade „terapia pohybom“, preto najmä v prípade ľudí 

s obmedzením v oblasti pohybu je dôležitou otázka, či je v tomto prípade vhodnou formou 

intervencie. Keď ale vychádzame z tvrdenia, že pohyb je všade okolo nás (Szabová, 1998), 

môže byť pohyb vnímaný nielen v klasickom prevedení, ale aj v pohybe orgánov nášho tela, 

v pohybe vecí okolo nás, či v pohybe udalostí, ktorým sme vystavení v čase. 

 

Obrázok 4.5 Zložky psychomotoriky človeka 

 

Základným teoretickým východiskom psychomotorickej terapie je psychomotorika. Podľa 

Zimmerovej (2006) tento pojem v minulosti označoval časť psychológie, zaoberajúcou sa 

vnímaním, nie pohybom. Vychádzajúc z predpokladu Szabovej (1999), že pohyb je všetko 

a všade okolo nás, môžeme konštatovať, že uplatnenie psychomotorickej terapie je vo 

všeobecnosti možné u širokého spektra klientely.  

Z hľadiska psychomotoriky v kontexte multisenzorickej intervencie je vhodné využívať: 

• rôzne masáže,  

• dotykové aktivity sprevádzané hudobnou produkciou (vlastným hlasom, alebo 

reprodukovanou hudbou),    
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• rodinné hry a rituály (sprevádzajúce bežné denné aktivity, ako česanie vlasov, umývanie 

sa, obliekanie, kúpanie, jedenie), 

• jednoduché pohybové hry, neverbálne hry, 

• rituálne hry na telo, 

• hry so zmenou polohy tela v priestore, 

• aktivity na podporu proprioceptívneho systému, 

• aktivity na podporu vestibulárneho vnímania – hojdanie, skákanie. 

Z uvedeného vyplýva, že rovnako dôležitá je nielen pohybová aktivita v zmysle aktívneho 

pohybu, ale aj ponechanie priestoru pre oddych a relaxáciu. Fázy psychomotorických stretnutí 

sa líšia z hľadiska časovej dôležitosti. Špecifické je to najmä pri skupinovej forme intervencie. 

Kým v úvodnej fáze je dôležité najmä budovanie si sociálnych vzťahov a väzieb, rituálu 

skupiny, ktorý je akýmsi bezpečím pre skupinu, aktívna časť je zameraná priamo na konkrétny 

problém, ktorý sa v skupine rieši. V súvislosti s multisenzorickou stimuláciou je vhodné 

podporovať všetky vyššie spomenuté zložky psychomotoriky človeka. V pripravenom 

multisenzorickom prostredí, ktoré môže byť pre odborníka pracujúceho s metódou 

psychomotorickej terapie podnetné práve tým, že stimuly samé ponúka, je pomerne široké 

spektrum uplatnenia psychomotorických aktivít. V klasickom prevedení multisenzorickej 

miestnosti – pripraveného prostredia – sa nachádzajú prvky na podporu motoriky človeka. Či 

už ide o vodnú posteľ, alebo o hojdačky umiestnené na rôznych závesných systémoch. 

V záverečnej fáze stretnutí môže multisenzorické prostredie (najmä prostredie bielej 

miestnosti) naopak podporiť relaxáciu prostredníctvom prostredia nenáročného na podnety, 

bieleho, bez zbytočných vizuálnych podnetov. 

Pohyb podlieha moderným trendom. Ani v tomto prípade tomu nie je inak, skôr naopak. 

Moderným trendom, či už v tanci, relaxácii, pohybových hrách sa nevyhneme ani v odbornej 

intervencii. Ak odborník nezohľadňuje pri výbere aktivít súčasné obdobie, nevyužije 

dostatočne jeho potenciál. Aj tu môže byť multisenzorické prostredie nápomocné. 

Prostredníctvom neho je možné vytvoriť vždy iný priestor na pohybové či relaxačné aktivity.   

Ústrednou témou liečebného procesu v psychomotorickej terapii je: 

1. práca s pohybovým vzorcom, zameranie na pohybovú zmenu, 

2. využitie pohybu ako prostriedok komunikácie, 

3. prípadné verbálne spracovanie a reflektovanie prežitkov. 
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Multisenzorické, vopred pripravené prostredie je vhodným taktiež pre verbalizáciu 

psychomotoricky orientovaných aktivít. Ponúka bezpečie, kreativitu a spoločné zážitky pre 

skupinovú formu. V špecifických prípadoch je možné využitie individuálnou formou: 

• telesná stimulácia prostredníctvom zmeny polohy tela (hojdačka, vodná posteľ, 

prevažovacie dosky), 

• telesná stimulácia prostredníctvom vizuálnych podnetov (súčasne aj podpora 

vizuomotoriky) napríklad pri použití optických vlákien či bublinkového valca, 

• telesná stimulácia  prostredníctvom vibračných podnetov (vodná posteľ, vibračné 

pomôcky, hady). 

 

 Multisenzorické prostredie ako priestor pre psychomotorickú intervenciu 

Multisenzorické prostredie je čoraz častejšie využívaným prostredím pre terapeutické 

pôsobenie. Je prostredím pre intervenciu i diagnostiku, je špecifické, keďže ide o upravené 

prostredie. Podľa Pagliana (2001) má multisenzorické prostredie taktiež diagnostický potenciál, 

dáva odborníkovi možnosť sledovať dieťa v prostredí, ktoré mu samé ponúka stimuly. Dieťa si 

z nich samostatne vyberá aj v prípade, ak na prvý pohľad výberu nie je samostatne schopné. 

Multisenzorické prostredie je pre hru veľmi stimulujúcim prostredím. Hrať sa je tu možné aj 

vtedy, ak sa dieťa v ranom veku nemá možnosť hrať tradičným spôsobom, lebo mu to zdravotný 

stav neumožňuje. Hra pôsobiaca na viaceré zmysly nie je ničím novým, tradičné hry v sebe 

zahŕňajú pôsobenie na viacero zmyslov súčasne, avšak v prípade niektorých detí je potrebné 

zasiahnuť taktiež úpravou prostredia. Multisenzorickosť je tu tak nielen v terapeutickom 

potenciáli, ale taktiež v komplexnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine. 

Toto prostredie je špecifické tým, že pôsobí na klienta relaxačne, aktivizujúco, stimulujúco, 

v závislosti od vybratých použitých komponentov a celkového ladenia miestnosti. 

Multisenzorické prostredie je prostredím, kde v jednom čase prichádza ku znásobenej 

stimulácii prostredníctvom špecifických podnetov. Využíva sa tak v individuálnej, ako aj 

v skupinovej forme a poskytuje široké spektrum možností aj pre samotné vyjadrenie sa 

(expresiu) a to spôsobom preňho ľahko uchopiteľným a pochopiteľným. Multisenzorické 

prostredie je multi-podnecujúce. Ide tu o pre dieťa pripravené prostredie, v ktorom je 

vystavované rôznym podnetom z okolia, ale taktiež sa do hry má možnosť zapojiť aktívne 

v rámci svojich možností a limitov. Fowler (2007) uvádza, že multisenzorické prostredie je 

špecifické práve pre široké spektrum senzorických aktivít, ktoré sa v ňom môžu odohrávať.  
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V pripravenom multisenzorickom prostredí je človek ku expresii provokovaný, vyzývaný 

prostredníctvom silných senzorických podnetov – zrakových, sluchových, čuchových, 

hmatových, vestibulárnych a proprioceptívnych.   

Expresia v aplikácii psychomotorickej terapie je intenzívnym uplatnením adekvátneho spôsobu 

vyjadrovania sa cez špecifické prostriedky, ktoré multisenzorické prostredie samo ponúka, pri 

aplikácii metód a techník s využitím pohybu ako hlavnej možnosti. Pre komponenty využívané 

v tomto prostredí je špecifická vysoká miera variability, využiteľnosti, a odborníkovi ponúka 

široké spektrum terapeuticky využiteľných nástrojov. Kováčová (2010) uvádza, že práve 

prostredie so širokým spektrom využitia môže byť vhodné ako priestor pre provokovanie 

expresie aj v prípade, ak na bežné stimuly nereaguje.  

Expresia v multisenzorickom prostredí prostredníctvom pohybu ako terapeutického média 

nemusí mať aktívnu formu. V prípade, ak je zameraná na človeka, ktorý nemá možnosť 

vyjadrovať sa bežným spôsobom, vzhľadom ku zdravotnému obmedzeniu. Expresiou tu môže 

byť napríklad mrkanie očami, intenzita dýchania, tepovej frekvencie. Friedlová (2011) uvádza, 

že expresiou klienta ktorá má charakter komunikácie môže byť: 

• hlboký dych, vzdychanie, stonanie,  

• otváranie očí a úst, 

• pousmiatie, úsmev, 

• uvoľnenie svalového tonusu, mimiky a pohybov, 

• pokojné pohľady do okolia a na poskytované stimulačné elementy, 

• zatváranie očí a úst, blednutie, 

• nepokojné, nepravidelné dýchanie, 

• plač, krik, stonanie, 

• zvýšenie svalového tonusu, kŕčovité držanie tela, kŕčovitá mimika a pohyby, 

• reakcie signalizujúce obranu, odvrátenie sa a gestá proti osobám, predmetom, 

• všeobecný motorický nepokoj a stereotypné správanie, 

• manipulácia na vlastnom tele a sebapoškodzovanie, 

• a ďalšie. 

 

Príklad z praxe: Kristína sa navonok neprejavuje nijakým spôsobom. Je ležiaca, v paliatívnej 

starostlivosti a záujem okolia ju evidentne unavuje. Dôležité je dodržiavať vo všetkých 

činnostiach rituály, ktoré ju upozorňujú na to, čo sa s ňou bude diať. Na dotykovú stimuláciu 
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však reaguje uvoľnením svalového tonusu. Pri pridávaní podnetov, napríklad vody zo sprchy, 

Kristína reaguje zvýšením tepovej frekvencie a sčervenaním pokožky. Po stimulácii Kristína 

uvoľnene zaspí.  

Ponechalová a Lištiaková (2010) zdôrazňujú individuálne potreby, schopnosti a možnosti, 

ktoré je v multisenzorickom prostredí možné aktivizovať prostredníctvom pre dieťa prirodzenej 

činnosti – hry. Pre realizáciu multisenzorickej terapie v Snoezelen prostredí je zvlášť dôležité 

realizovať ju vo vopred pripravenom prostredí, prispôsobenú klientele a jej špecifikám. 

Lištiaková (2014) zdôrazňuje dôležitosť využitia multisenzorického prostredia i u klientov 

s poruchami autistického spektra, práve pre možnosti vysokej variability využitia rôznych 

podnetov, uchopiteľných i pri špecifickej expresii klienta. 

Tak ako v psychomotorickej terapii, aj v syntéze s multisenzorickými prístupmi je potrebné 

nepodceniť diagnostický proces v jeho komplexnosti. Dôležitá je nielen základná diagnostika, 

ale aj formulácia hypotéz a plánovanie postupov v intervencii. I v prípade multisenzorickej 

stimulácie je dôležitá rediagnostika v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré v živote človeka 

nastanú (Obrázok 4.6). V psychomotorickej terapii je cieľ konkretizovaný taktiež ako 

komplexný pohľad na človeka, je potrebné získať o ňom čo najviac z dostupných informácií, 

a to na základe informácií:  

• od iných odborníkov (všetky dostupné informácie, realizované intervencie, priebeh 

realizovaných intervencií), 

• od klienta (prostredníctvom rozhovorov, pozorovaní počas činnosti, pozorovaní počas 

činností v kolektíve), 

• od rodinného prostredia klienta (dôležité je to najmä v prípade ak ide o detského klienta, 

ktorý v rodinnom prostredí trávi nepomerne najviac času), 

• od širšieho sociálneho prostredia klienta (kolektív v škole, z mimoškolských aktivít, 

širšie rodinné prostredie, blízki priatelia rodiny). 
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Obrázok 4.6 Plánovací proces diagnostika versus intervencia 

 

Multisenzorické prostredie je prostredím, ktoré, ako sme už uviedli, je možné využiť nielen na 

diagnostiku a stimuláciu, ale i na relaxáciu. Využitie relaxačných techník je jednou z metód 

psychomotorickej terapie. Friedlová (2011) uvádza, že je vhodným prostredím i na prijímanie 

prostriedkov bazálnej stimulácie. Z uvedeného vyplýva, že je vhodným prostredím na telesné 

aktivity zameriavajúce sa na neverbálne telesné „ja“.  

V našich podmienkach sú najčastejšie využívané tri typy miestností. Fowler (2008) ich 

vymedzuje ako: 

1. biela – určená prevažne na relaxáciu, 

2. tmavomodrá – vhodná najmä pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, 

3. farebná / hravá – podnecuje fantáziu a vyzýva k pohybu, je veselá, farebná, čo 

podnecuje k expresii. 

Vybavenie multisenzorickej miestnosti má svoje špecifiká v závislosti od možností klientely, 

ktorá ju využíva a zamerania sa na stimuláciu jednotlivých oblastí. Pre komponenty využívané 

v tomto prostredí je špecifická vysoká miera variability, využiteľnosti, a pre terapeuta ponúka 

široké spektrum terapeuticky využiteľných nástrojov. Vo všeobecnosti vybavenie miestnosti 

pozostáva zo základných komponentov, ktoré sú upravené podľa potrieb konkrétnej klientely. 

Strašilová a Lucká (2011, citované podľa Kováčová, 2011) uvádzajú špecifické komponenty 

pre multisenzorickú miestnosť využiteľnú u klientov s viacnásobným postihnutím: 

rediagnostika 
v prípade 

aktuálnych 
zmien

plánovanie 
strategických 
intervenčných 

postupov

overovanie 
hypotéz

základný 
diagnostický 

proces



Psychomotorika 
 

82 
 

• Hudobná vodná posteľ s reproduktormi umiestnenými pod vodným matracom – šíri 

vibrácie do celého tela, stimuluje aktívny spontánny pohyb, pôsobí relaxačne, 

uvoľňujúco na svalstvo, spasticitu v končatinách. 

• Hojdacie kreslo v tvare padajúceho listu – slúži na stimuláciu vestibulárneho vnímania, 

sústredenie sa na kolísavý pohyb, a uvedomovanie si polohy vlastného tela. 

• Aromadifuzér – elektrický prístroj šíriaci vôňu pôsobiaci na čuchové vnímanie – výber 

vône volíme podľa zámeru terapeutickej intervencie, aktivizujúcu, alebo upokojujúcu. 

• Bublinostroj – produkuje bubliny dopadajúce na celú plochu tela.  

• Bublinkový valec – vizuálny podnet, určený na sledovanie stúpajúcich bubliniek a 

meniacej sa farby, disponuje tiež ovládačom, ktorým je možné farby a bublinky 

jednoducho samostatne ovládať napriek obmedzeniam. 

• Zrkadlová guľa – vizuálny podnet, ktorý slúži na vizuomotorickú koordináciu. 

• Optické vlákna meniace farbu – slúžia na zrakovú stimuláciu. 

 

Ukážka z praxe – Zuzka relaxuje v bielej multisenzorickej miestnosti na hojdačke v tvare 

padajúceho listu. Odborník ju sprevádza relaxáciou formou upravenej relaxácie s formulami 

autogénneho tréningu. Vestibulárna stimulácia umocňuje relaxačný pocit, Zuzka sa zameriava 

na vlastné telo, ktoré ohraničuje hojdačka a vníma svoje telo v pohybe v priestore miestnosti. 

 

Vybavenie typov miestností podľa farby sa mierne líši. V tmavomodrej miestnosti je to 

napríklad využitie UV žiariviek a predmetov z UV aktívneho materiálu. V tomto prostredí je 

možné realizovať tiež relaxačné techniky či rituálne hry na telo tiež s využitím bielych 

rukavičiek, ktoré okrem dotyku podporujú tiež vizuálne vnímanie. 

 

Ukážka z praxe – Vierka s odborníkom sú v tmavej multisenzorickej miestnosti. Odborník 

zapne UV žiarivku a upokojujúcu stimuláciu aplikuje aj s bielymi rukavicami. Vierka má takto 

možnosť nielen cítiť dotyky, ale tiež vidieť ich, keďže pod UV žiarivkou sú biele rukavice 

výraznejšie ako pod obyčajným svetlom.   

 

Tretím druhom multisenzorickej miestnosti, ktoré sme uvideli je farebná/hravá miestnosť. Je 

typická výrazným farebným prevedením, ktoré stimuluje k motorickej aktivite. V miestnosti sa 

nachádza hojdačka, balančná doska, farebný guľôčkový bazén, prekážková dráha z molitanu, 

bezpečnostné zrkadlá na pozorovanie svojho tela v pohybe, prevažovacia lavička a ďalšie 
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podnety stimulujúce najmä motorickú aktivitu. Farebná miestnosť je rovnako ako dve predošlé 

vhodným priestorom na realizáciu psychomotorických cvičení či programu, a to nielen 

priestorovo, ale najmä funkčne. V hravej miestnosti má odborník možnosť pripravovať 

prekážkové dráhy s rôznym zameraním: 

• statické prekážky v priestore, 

• balančné prekážky, prevažovacie dosky, lavičky, určené na nácvik udržiavania 

rovnováhy, 

• zmena polohy tela v priestore prostredníctvom hojdačky, balančného taniera, 

• rolovacia doska určená na pohyb v priestore v ľahu alebo v sede. 

Multisenzorické podnety a materiály sú integrovateľné do kontextu psychomotorickej terapie 

v plnej miere, nakoľko ide o také podnety, ktoré podporujú nielen motoriku, ale aj senzorické 

dráhy a ich integráciu do komplexnej osobnosti človeka.  

 

 Záver 

Multisenzorické podnety vhodné na podporu senzomotoriky i neuromotoriky prostredníctvom 

aktivít, ktoré sa môžu odohrávať v senzoricky upravenom prostredí. Multisenzorické prostredie 

je vhodné použiť taktiež v skupinovej forme, pri uplatnení psychomotorických aktivít 

i celostných psychomotorických programov.  

Kľúčový princíp multisenzorickej terapie je v prostredí, ktoré má byť pre človeka príjemný 

a bezpečným prostredím, v ktorom zážitkovým spôsobom spoznáva vlastné telo, rozširuje si 

variabilitu svojej expresie ako prejavu voči okoliu a dáva mu možnosti nových podnetov do 

budúcnosti. 
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 ERGOTERAPIA PRI PORUCHÁCH SENZORICKEJ 

INTEGRÁCIE 

Marta HORŇÁKOVÁ – Monika STUPKOVÁ 

 

Zámer kapitoly: Zámerom kapitoly je predstaviť princípy eroterapie v liečebnej pedagogike 

a jej úlohy v pomoci klientom s poruchami senzorickej integrácie. 

Kľúčové slová: ergoterapia, konanie, senzorická integrácia, vnímanie 

 

V súčasnosti je ergoterapia všeobecne uznávaným prostriedkom rehabilitácie a liečby 

predovšetkým u chorých (somatické, či psychické ochorenia, pooperačné a poúrazové stavy, 

chronické ochorenia). V liečebnej pedagogike sa zameriava hlavne na pomoc deťom 

s poruchami vývinu, s postihnutím a tiež s poruchami zdravia a správania. Používa sa pri terapii 

porúch vnímania, motoriky a pri narušených psychických funkciách. Vychádza zo systémovej 

teórie – konanie je chápané ako výsledok súhry medzi otvoreným systémom človeka, jeho 

úlohami a okolím. Správanie sa vysvetľuje ako súvislé, spontánne a improvizované. Preto pri 

analýze ľudského konanie je nutné zohľadniť  všetky kontexty. S tým súvisí relevantnosť úlohy, 

s ktorou je človek konfrontovaný. V ergoterapii sa realizuje aktivita nielen ako ochrana pred 

nečinnosťou, ale s tým zámerom, aby sa provokovali latentné, nepoznané schopnosti so 

zámerom obnoviť alebo udržať zdravie. Podľa Novosada a Novosadovej (2000, podľa 

Krivošíkovej 2011, s. 17-18) „ergoterapia lieči disabilitu, tj. funkčnú zmenu na úrovni celého 

človeka najmä tým, že vykonáva nácvik denných, či pracovných aktivít a používanie pomôcok“ 

s dôrazom na posun od patogenetického myslenia k sociointegračnému a salutogenetickému 

mysleniu, ktoré je zamerané na hľadanie zdravého. Tento pohľad presadzuje v ergoterapii aj 

liečebná pedagogika, ktorá ponúka „interaktívne koncepty ergoterapie zamerané na schopnosť 

človeka orientovať sa v podnetoch, úlohách a svojich možnostiach“ (Horňáková, 2007, s. 73). 

Aktivity majú nielen pomáhať rozvíjať motoriku a osobnostné predpoklady pre začlenenie 

a samostatnosť, ale aj podporovať sebaorganizáciu ľudského systému a objavovať hodnoty 

a významy. Majú silný existencionálny aspekt. 

V praxi sú zaužívané viaceré pojmy: 

• aktivizujúca terapia – ide o mobilizáciu síl pacienta odkázaného na pobyt na lôžku, 

alebo na prostredie  s chudobnejšími podnetmi, 
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• ergoterapia – ako strešný pojem pre  všetky formy využívania zamestnania a práce 

v liečbe a rehabilitácii, v užšom zmysle využívanie zmysluplnej práce za účelom 

zlepšenia zdravia,  

• činnostná terapia – forma terapie hrou pre staršie deti, ktoré sa už nemajú záujem hrať 

s detskými hračkami, 

• pracovná terapia – je zamerané na problémy človeka s pracovným uplatnením ako sú 

nezamestnanosť, strata zamestnania, bossing, mobing, na pracovisku, ťažkosti so 

spoluprácou, preberaním zodpovednosti, riešením konfliktov,  sebapresadením a pod., 

• terapia zamestnávaním – využívanie zamestnávania pre udržiavanie psychických 

a fyzických síl pri chronických stavoch a ťažších formách postihnutia. 

Terapeut pôsobí ako poradca, sprevádzateľ, model konania, facilitátor – individuálne 

a interaktívne ponúka nielen rozvíjanie manuálnych zručnosti a schopností, ale celkove 

zdravšie modely správania a perspektívy. 

 

 Metodologické východiská v ergoterapii 

V súčasnosti je ergoterapia metodologicky veľmi bohatá. Podľa Scheepersa (Scheepers, 

Steding-Albrecht, Jehn, 1999, s. 295) sa jej metódy odvodzujú ako od podporných disciplín tak 

od teoretickej orientácie hlavnej disciplíny. Delia sa na: 

• neurofyziologické a neuropsychologické, 

• motoricko-funkcionálne a pracovnoterapeutické a 

• psychosociálne metódy.  

 

Neurofyziologické a neuropsychologické metódy nachádzajú uplatnenie pri poruchách 

vývinu, v pediatrii a neurológii. Ide tu o podporu vnímania, motoriky a celkového vývinu. 

Ergoterapeutické cvičenia sa zameriavajú na podporu mozgovej činnosti. Terapia počíta 

s plasticitou nervovej činnosti. Človek sa učí klavne z vlastnej skúsenosti, ktorú môže chápať 

ako zmysluplnú a obohacujúcu. Predpokladá sa, že v pozadí problémového konania je funkčná 

porucha,  oslabenie, ktoré je možné opakovaním činnosti ovplyvniť.  

V liečebnej pedagogike sa človek sa chápe ako systém: porucha nikdy nie je izolovaná. 

Môžeme identifikovať faktory, ktoré ju spôsobili, ktoré ju udržiavajú, posilňujú, alebo oslabujú, 

či odstraňujú. Každá mozgová funkcia (napr. vnímanie) ovplyvňuje celý systém senzomotoriky 

a limituje možnosti konania. Tiež naopak, každý pohyb, čin, ktorý je účelný, ovplyvňuje aj 
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funkcie. Pre koncipovanie cvičení je nutné pochopiť tento systém. V rámci diagnostiky sa 

hľadajú súvislosti medzi špecifikami vnímania a praktickými problémami. Obmedzená oblasť 

skúseností bráni diferencovaniu mozgových štruktúr  a naopak, narušené mozgové štruktúry 

nedovoľujú primerané spracovanie skúseností (oslabená pamäť, informácie sú skreslené) 

a spätne zase limitujú diferencovanie mozgových štruktúr.  

Terapeutická ponuka je zacielená sprostredkovanie skúseností pre vnímanie – od bazálnych 

podnetov cez cvičenia zrakového, kinesteticko-taktilného, sluchového, čuchového, chuťového 

vnímania, cvičenie pamäti, motoriky, kognitívnych schopnosti a ich integráciu. Príkladom 

týchto metód sú koncepty pomoci ako napr.: senzorická integrácia, Bobathov koncept, 

Affolterovej koncept, Ayres, Frostig, Johnston, Perfetti a iní.  

 

Motoricko-funkcionálne a pracovnoterapeutické metódy sa zameriavajú na zlepšenie 

telesných porúch u ortopedických, chirurgických alebo geriatrických pacientov. Ide tu 

o zlepšenie sebaobsluhy, zlepšenie citlivosti, zosilnenie, lepšie ovládanie pohybu ako aj pre 

mobilizáciu svalových partií.  Pozornosť sa sústreďuje na narušenú telesnú funkciu a z nej 

limitovanú pracovnú činnosť. Telo človeka sa vníma ako biologicko-fyzikálny systém – 

poruchy v tomto systéme ovplyvňujú možnosti konania. 

Pri koncipovaní pomoci sa nezohľadňuje vývin, ale momentálne ochorenie (zlomeniny, 

degeneratívne ochorenie, onkologické ochorenie, pooperačný stav a pod.) či postihnutie. 

Terapia je zameraná na ozdravné procesy, kompenzáciu poškodenej funkcie – pomoc pri 

prispôsobení sa zmeneným podmienkam. 

 

Psychosociálne metódy sa zameriavajú na psychosomatiku a psychosociálne poruchy. Ponuka 

ergoterapie umožňuje rozvíjať kompetencie, prostriedky sebavyjadrenia a zlepšovanie 

interakcie klientov. V popredí sú psychické funkcie a problémy konania klienta. 

Psychosociálne metódy sa spravidla opierajú o niektorú psychologickú koncepciu človeka. 

Napr.:  psychodynamické modely  vnímajú patologicky zmenené konanie ako reakciu na 

traumatické udalosti (psychoanalytické koncepcie), alebo v rámci humanisticky orientovaných 

koncepcií podčiarkujú význam hodnotovej orientácie. Behaviorálne koncepcie interpretujú 

konanie človeka ako posilnením  naučené a udržiavané. Psychodynamické koncepty vidia za 

snažením človeka uspokojenie potrieb, humanistické koncepty – túžbu po sebarealizácii 

a sebaaktualizácii – psychosociálny vývin podporuje riešenie konfliktov. 
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V praxi nie je možné tieto metódy úplne oddeliť. Na činnostiach sa vždy podieľa celý človek 

a tiež je nimi celý ovplyvnený. Dôležité je, že sa na tom aktívne podieľa, lebo (Reilly, podľa 

Kielhofner in Scheepers, 1999, s. 72): „človek môže ovplyvniť stav svojho zdravia tým, že 

v súlade so svojím duchom a svojou vôľou využíva svoje ruky.“ 

Ergoterapia má aj významný socializačný rozmer. Zameriava sa na podporu inklúzie – 

aktívneho začlenenia do života, v popredí je reorganizácia vlastného konania a správania. 

Terapeut podporuje, sprevádza klienta na tejto ceste. Ponúka mu činnosti, ktoré rozšíria jeho 

schopnosti a podporia jeho komunikačné zručnosti a možnosti. Vhodné sú všetky tvorivé 

činnosti a práca v skupine, ktorá sa stáva sociálnym poľom. Klient je tu konfrontovaný 

v prijímajúcom a podpornom prostredí s mienkou iných a má možnosť prepracovať svoje 

zvyčajné správanie. 

 

 Možnosti ergoterapie pri poruchách senzorickej integrácie 

Porucha senzorickej integrácie znamená, že mozog spracováva a organizuje zmyslové vstupy 

dysfunkčne alebo nedostatočne. Človek tak nedostáva presné informácie o sebe a o svete. Preto 

ani jeho správanie nie je efektívne, učenie je náročné a človek sa necíti sebaisto pri bežných 

požiadavkách a každodenných úlohách. Porucha senzorickej integrácie („sensory integrative 

disorder“) nespočíva v poškodení mozgu, ale v narušení funkcie, v procese spracovania 

informácií, preto sa niekedy používa aj pojem dysfunkcia senzorickej integrácie („sensory 

integrative dysfunction“). Dysfunkčná aktivita mozgu sa prejaví v ťažkostiach pri bežných 

činnostiach. Dieťa s poruchou v senzorickej integrácii podáva v jednotlivých oblastiach 

nerovnomerné výkony. Niekedy sa môže zdať, že dieťa má kognitívne deficity, ale väčšinou 

dieťaťu spôsobuje problém len určitá oblasť prijímania a spracovania informácie. Dysfunkcia 

neznamená, že nejaká schopnosť chýba, ale to, že mozog funguje zmeneným spôsobom (Ayres, 

2005). Negatívne skúsenosti, ako je nešikovnosť neúspech, neporozumenie okolia, karhanie, 

tresty, vedú dieťa k tomu, že sa začne vyhýbať aktivitám a tým si obmedzí prísun skúseností. 

Deficity sa následne prehlbujú. 

 

Aktuálnosť ponuky pre vnímanie a konanie 

Afffolterová (Ackemann, 2001) sa od 70. rokov minulého storočia venovala výskumu 

v klinickej starostlivosti o deti s poruchami zmyslov a vývinu. V roku 1976 založila v Sant 

Gallen Centrum pre poruchy vnímania so školou. Zo svojich pozorovaní usúdila, že vo vývine 

sú najlimitujúcejšie poruchy taktilného a kinestetického vnímania, tj. hĺbkový hmat. Je to 
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základný spôsob spoznávania sveta. Ak dieťa nevie prijať základné hmatové informácie, ak má 

v poriadku sluch a zrak, nemusí byť nápadné, ak má ale urobiť nejaký pohyb, objavia sa 

problémy s uchopením, s udržaním očného kontaktu, s tempom – príliš pomalé, alebo 

neprimerane rýchle. Tieto deti radšej pozorujú a vyhýbajú sa účasti na živote. Tým sa deficit 

skúseností prehlbuje. Pre svoj vývin potrebuje dieťa skúsenosti. Ergoterapia je práve na nich 

postavená. Ergoterapeut musí preto presne vybrať a ponúknuť mu situácie, ktoré sú pre jeho 

vývin práve aktuálne. Riadi sa reakciou dieťaťa – ak ich môže prijať, vrastie jeho pozornosť, 

prejavuje záujem a pochopenie. Najspoľahlivejšie informuje mimika okolo očí: keď dieťa 

spozornie, ľahko napne svaly na tvári, mierne sa mu rozšíria oči. Affolterová považovala za 

významný moment stabilitu a pocit bezpečia. Trapeut uľahčoval vykonanie pohybu z pozície 

za pacientom, tým že mu mohol jemne nasmerovať ruku smerom k predmetu, ktorý mal 

uchopiť. Požadovala tiež, aby mlčal počas výkonu a priebeh cvičenia komentoval až po jeho 

vykonaní. Dôležité pritom bolo zabezpečenie stability, pomalé a harmonické pohyby, 

spostredkovanie skúsenosti s protitlakom. Tiež mali byť vždy zapojené obe ruky, v prípade 

i ústa alebo aj celé telo. Aby bolo možné lepšie sústredenie, nemalo sa počas cvičenia hovoriť. 

Vedenie malo byť poskytované dovtedy, kým dané cvičenie osoba nebola schopná vykonať 

samostatne. 

 

Poruchy súhry taktilných a kinestetických vnemov vedú k poruchám prispôsobivosti. 

Spôsobujú prejavy od hyposenzitivity po hypersenzitivitu. Neskôr sa pridružujú  poruchy 

učenia, správania, reči. 

Vnímanie je veľmi kompletný jav. Uvedomenie si nejakej reality vyžaduje nevyhnutnosť jej 

„prijatia“. Je to konštruktívny a individuálny proces, na ktorom sa podieľa celý človek. Lotz 

(1997, s. 173, podľa Horňákovej, 2007) pri koncipovaní logoterapeuticky orientovaných 

liečebnopedagogických cvičení vychádzal z tézy, že vnímanie je konštruovaním skutočnosti, 

lebo len to, čo vnímame, má hodnotu reality, ktorá pomáha existenciálne sa orientovať. Pri 

percepcii nejde len o uvedomenie si vnemu, ale podstatné je kategoriálne usporiadanie – tj. 

pripísanie významu, ktoré je spojené s emóciami a hodnotami.  

Mozog sa neustále učí a spracováva skúsenosti. Chápe sa ako komplexný sebaregulujúci 

systém, ktorého časti sú paralelne a na viacerých úrovniach prepojené. Vďaka sebaorganizácii 

je jeho systém schopný produkovať vlastné modely ako výsledky vnútornej kontroly a reagovať 

na meniace sa okolnosti. Táto aktivita môže byť popísaná na úrovni správania, fyziológie, na 

nervovej alebo svalovej úrovni a pod. Kontrola sa deje skôr cez úlohy a ciele. (Scheepers, 
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Steding-Albrecht, Jehn, 1999). Pre terapiu to znamená, že je potrebné určiť a zohľadniť hlavné 

problémy systému a podporovať integráciu a reguláciu momentálneho a očakávaného 

správania, stratégií vo vzťahu k úlohe. Konanie je vždy zamerané na cieľ a vyžaduje si okrem 

motorických schopností tiež kognitívne schopnosti s procesmi riešenia problémov. Obe roviny 

sú zohľadnené. Treba zohľadniť výkonové možnosti pacienta – pracuje sa tesne pod hranicou 

maxima. Využívajú sa denné činnosti, lebo majú jasne definovaný cieľ. Pri známych 

činnostiach sa dá nájsť vždy niečo, na čo sa dá nadviazať (rovina objavovania nepoznaného) 

a sprostredkovať novú skúsenosť. Opakovaním známeho sa podporuje zapamätanie. Pritom 

„mozog selektívne vylepšuje svoje spracovateľské schopnosti, aby čo najlepšie zodpovedali 

riešeným úlohám. Nie je to nádoba, ktorú naplňujeme, ale skôr hladná živá bytosť, ktorá môže 

rásť a meniť sa, ak dostáva výživu a tréning“ (Doidge, 2010, s. 53). 

Ergoterapeutické cvičenia musia byť postavené tak, aby splnenie úlohy vyžadovalo nasadenie 

schopností a sústredenie síl. Podľa Utza (2006) má rozhodujúci význam dynamická rovnováha 

napätia a uvoľnenia, chuti a nevôle, ktoré prichádzajú so skúsenosťami a s námahou. Zážitok 

z neúspechu je dôležitý, lebo len uspieť znamená časom nudu a stratu záujmu. Neustále 

zlyhávanie pri vysokej vynaloženej námahe znamená nedosiahnutie „odmeny“, stratu záujmu, 

utrpenie. Chronický stres vedie k zmenšeniu hypocampu (centrum pamäti). Zvýšená hladina 

stresového hormónu kortizolu podľa Utza (ibidem) môže viesť k zničeniu jeho buniek až 

o 20  %. Pri odstránení stresu sa tu však naopak tvoria nové bunky. 

Problémy, ktoré pomáha ergoterapia riešiť, sú spravidla veľmi praktické. Môžu byť spojené 

s využívaním vlastného tela, s orientáciou v prostredí a v úlohách, ktoré spôsobujú  ťažkosti pri 

sebauplatnení, pri bežnom konaní, ako aj pri každodennej interakcii s okolím. Je chápaná ako 

liečba zamestnávaním, alebo ako zamestnávanie s rehabilitačným a s  terapeutickým zámerom. 

Cieľom je pomôcť k samostatnejšiemu spôsobu života, odbúrať dysfunkčné konanie, obnoviť 

pracovné schopnosti,  podporiť otvorenie nových možností pre sebaaktualizáciu 

a a sebarealizáciu. 

Spravidla u detí ide o: 

a) habilitáciu, kde sa zameriava na možnosti ako: 

• rozvíjať kompetencie konať (vedome na nejaký cieľ zameriavať svoju 

činnosť), 

• podporiť vývin a zdravie, predchádzať negatívnym následkom ochorení 

a poškodení ako aj ich komplikáciám, 

• pomôcť pri orientácií, pri interakcii, 
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• rozvíjať individuálne danosti (schopnosti a zručnosti,  podporu 

samostatnosti), 

• preučiť  pri zlozvykoch (redukciu rušivého, neúčelného konania, vyskúšanie 

možného, tréning v samostatnosti, spolupráci), 

• a ako pomáhať pri nachádzaní individuálneho zmyslu; 

b) rehabilitáciu, kde ide viac o to, ako: 

• obnoviť narušené, oslabené funkcie, 

• odbúrať dysfunkcie,  

• podporiť to, čo je zdravé v pohyboch, v návykoch, v rolách. 

Ďalšou možnosťou je pomoc pri konkrétnych praktických problémoch. Tu tiež platí, že nejde 

o dril, ale o výchovné intervencie, kde sa podporujú efektívne časti konania a vytvára sa 

priestor, aby opakovaním pohybov a činností klient objavil to správne konanie pre seba. 

 

Prispôsobenie veku  

Konanie je vždy zamerané na cieľ a vyžaduje si okrem motorických schopností tiež kognitívne 

schopnosti s procesmi riešenia problémov. Ponuka aktivít sa spravidla realizuje formou 

jednotlivých cvičení v činnostiach. Konkrétne cvičenie by malo byť limitované predovšetkým 

dieťaťom – čo do dĺžky trvania, výberu materiálu, tempa a cieľov. Svoju úlohu zohráva aj vek, 

diagnóza a aktuálny stav. Výkony spravidla vždy odrážajú bezprostredné zážitky, somatický 

stav a akútne potreby. Treba zohľadniť únavnosť a cvičenie ukončiť skôr, než sa pre únavu 

sťaží spolupráca. V zariadeniach sa cvičenia sa môžu naplánovať do denného programu a 

prispôsobovať možnostiam v rámci poskytovaných služieb. Preto musí mať terapeut 

pripravených viacero náhradných variant cvičení, najmä ak je dieťa v priebehu dňa rôzne 

aktívne. Niekedy sa uprednostňujú cvičenia priamo v životnom prostredí za účasti aj ostatných 

(inkluzívna), inokedy je vhodná iba individuálna forma v pripravenom prostredí. Možná je aj 

skupinová forma, najmä vtedy, ak sú problémy dosť podobné, kde možno využiť 

napodobňovanie, sociálne učenie a skupinové hry.  

V prvom polroku života sa vývin senzomotoriky podporuje využívaním materiálov, ktoré 

rozvíjajú vnímanie (hmat, zrak, sluch, čuch, vnímanie svojho tela, polohy, smeru pohybu 

a pod.). Dieťa má pozorovať (3-5 sekúnd) a manipulovať, skúmať. 

Vo veku do prvého roku sa má pri manipulácii naučiť používať obe ruky, vyhľadávať predmety, 

hádzať ich, uchopovať búchať, vkladať. Pre rozvíjanie zmyslu pre vnímanie svojho tela slúži 

pohyb po rôznych materiáloch (plazenie, lezenie), hojdanie, pobyt v „malej izbe“ (ohraničenom 
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priestore s rôznymi podnetmi). Priestor na získavanie skúseností, je tzv. pracovný priestor. Pre 

deti do jedného roka to môže byť aj podložka, alebo iný bezpečný kútik v miestnosti.  

Dôležité je pomôcť rodičom využívať možnosti pre rozvíjanie vnímania a motoriky. Kerrová 

(1997) odporúčala realizovať cvičenia typu: 

• nosiť dieťa na rukách, využívať dotyky, masírovať, hojdať. Rodič má možnosť položiť 

dieťa na rôzne povrchy (posteľ, deku, mäkkú ovčiu vlnu), ktoré stimulujú vnímanie 

a spoznávanie vlastného tela dieťaťa;  

• stimulovať pokožku dieťaťa na jednotlivých častiach tela. Vyzlečenému dieťaťu je 

potrebné umožniť vnímať celým telom teplo, chlad, mäkkosť alebo tvrdosť rôznych 

predmetov a povrchov; 

• rozprávať, spievať, vydávať rôzne sprievodné či doplnkové zvuky pri činnosti (buch, 

hú, brm-brm, hop), 

• poskytovať vizuálne vnemy z rôznych polôh, z rôznych uhlov miestnosti, 

• meniť zaužívané rodinné postupy a rituály (napríklad zmena miesta prebaľovania, 

hygieny dieťaťa, striedavá starostlivosť aj ostatných členov rodiny). 

Musí sa tiež naučiť robiť tieto cvičenia s radosťou, udržiavať dobré emočné naladenie, vyčkať 

na spätnú odozvu dieťaťa a sám ju dávať, rešpektovať individuálne problémy a zvláštnosti 

dieťaťa, jeho unaviteľnosť, záujem, prípadne odpor voči niektorým podnetom.  

 

V ďalšom polroku dostáva dieťa širšiu škálu možností pre ohmatávanie, krčenie, trhanie, 

vkladanie, otváranie a zatváranie. Kladie materiály na seba, pozoruje súvislosti, opakuje 

pozorované činnosti v hre. V motorike spravidla dominuje chodenie, vozenie na odrážadle, 

hojdanie, skúmanie sveta rôznych pozícií (pozorovanie v predklone pomedzi nôžky, v zrkadle) 

hrá sa so svetlom, so zvukmi, s jedlom. Deti, ktoré majú viac ako jeden rok zvyčajne využívajú 

podlahu (zem) ako súčasť hier či manuálnych činnosti. U dvojročných detí môže byť 

priestorom pracovný stôl prispôsobený výške dieťaťa alebo malá miestnosť s primeraným 

množstvom podnetov. Medzi najčastejšie využívané materiály a predmety patria napríklad: 

kocky, skladačky, farbičky, modelovacie hmoty, rôzne prírodné materiály a pod.. Inšpiratívne 

sú predmety dennej potreby, ktoré používajú rodičia. Môže ísť o nefunkčný mobilný telefón, 

nepotrebné kľúče, lievik, sitko, pumpu, plastové fľaše, zvonček z bicykla a iné. Bezpečnosť 

dieťaťa je pri manipulácii s predmetmi nutné zabezpečiť za každých okolností. 
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Pre rozvíjanie senzomotoriky je potrebné, aby boli do činnosti zapojené všetky zmysly, aby 

bola skúsenosť čo najkomplexnejšia. Podnety musia byť dostatočne intenzívne, aby ich dieťa 

mohlo rozpoznať a zapamätať si. Pre trvácnosť naučeného je dôležité skúsenosti a činnosti 

opakovať až do samostatného zvládnutia. Činnosť sa ale „nedriluje”, dieťa ju potrebuje pre seba 

objaviť.  

Pre dieťa je hra činnosťou. Allenová s Marotzovou (2002) navrhujú aktivity, ako sú: 

• Hranie sa s kockami, krúžkami a predmetmi, ktoré je možné na seba postaviť, zasúvať, 

triediť. Využívať krabice s otvormi, do ktorých je možné zastrkávať predmety 

(napríklad krabica alebo plastová nádoba s kolíkmi na bielizeň). Tieto hračky pomáhajú 

dieťaťu v koordinácii oko-ruka. 

• Hry s vodou, vo vode. Vhodným priestorom je vaňa, prípadne priestorovo vhodný 

kuchynský dres. Hry prebiehajú vždy pod starostlivým dohľadom rodiča, príp. inej 

dospelej osoby. 

• Využívanie hračiek, ktoré je možné ťahať, tlačiť, uviesť do pohybu volantom atď. 

Dobré je, ak tieto hračky sú aj zvukovými, vtedy je vnem dieťaťa komplexnejší. 

• Hry s loptou (kotúľanie, hádzanie, kopanie). 

• Maľovanie, kreslenie na veľký povrch (kriedou na chodník, farbou na veľký rozmer 

papiera), využívanie modelovacej hmoty. 

• Presýpanie alebo prekladanie kúskov molitanu do nádob rozličných veľkostí. 

• Umožniť dieťaťu samostatné jedenie, napríklad nakrájané kúsky chleba, syru, banánu, 

ktoré môže dieťa chytať prstami a vkladať si do úst. 

• Preliezanie, podliezanie alebo vyliezanie dieťaťa samostatne alebo s malou asistenciou 

dospelého za dodržania bezpečnosti.  

Pre dvojročné dieťa autorky (ibidem) odporúčajú: 

• Skladanie, prekladanie, vkladanie, stavanie a iné aktivity, ktoré posilnia koordináciu 

oko-ruka. Hry, pri ktorých môže dieťa predmety ťahať, tlačiť, napĺňať a vyprázdňovať. 

• Využívanie zmenšenín alebo napodobenín predmetov dennej spotreby, ktoré dieťa 

zapája do hry a učí sa s nimi správne manipulovať. Organizovanie hier z každodenného 

života, napríklad spoločné stolovanie, piknik, varenie, návšteva priateľov a iné. 

• Poskytovanie dieťaťu možnosť vykonávať činnosti spojené so starostlivosťou o seba 

domácnosť, napríklad zametanie, miešanie, vešanie bielizne. 

• Spoločné spievanie pesničiek s doprevádzajúcimi gestami. 

• Prechádzky do prírody. 
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• Možnosti sebavyjadrenia napríklad pomocou fixiek, ceruziek, kried, farieb, prstových 

farieb, modelovacej hmoty, prírodného material.Vytváranie koláží. Používanie nožníc. 

• Jednoduché oblečenie, ktoré umožní dieťaťu čo najväčšiu samostatnosť pri obliekaní 

a vyzliekaní. 

• Chodenie po schodoch namiesto výťahu. 

 
U detí v predškolskom veku stále narastá význam pamäte – dieťa na základe svojich skúsenosti 

zovšeobecňuje, vytvára si prvé predstavy o svete i o sebe samom – vytvára si predstavu o svojej 

identite. Cvičenia sa zameriavajú na:   

• spresňovanie vnímania, zlepšenie diferenciácie vnemov. Lotz (1998, s. 180) hovorí 

o cvičeniach na diferencovanie odlišností, kde nejde len o rôzne materiály, ale 

predovšetkým o rôzne myšlienkové obsahy. Cieľom je, aby klient stále 

diferencovanejšie rozlišoval a aby sa posilnila jeho kompetencia rozhodovať sa; 

• koordinácie rúk/prstov a očných pohybov; 

• sprostredkovanie skúseností s nachádzaním súvislostí (na podporu komplexov 

predstáv); 

• kognitívny vývin, myslieť znamená pre dieťa opierať sa o svoje asociácie, spomínať. 

Dieťa integruje svoje vonkajšie i vnútorné skúsenosti (Vygotskij, 1976, s. 174) – 

analyzuje, syntetizuje, spracováva ich svojím psychologickým aparátom a tak utvára 

svoju osobnosť;  

• vlastné stratégie konania, plánovanie, zahájenie činnosti, jej realizácia a ukončenie, 

prenos skúseností do reálneho života; 

• samostatnosť, prijímanie úloh, ktoré zodpovedajú veku a možnostiam; 

• osobnostné vlastnosti(tvorivosť, primeraná sebadôvera, vytrvalosť, radosť, prijímanie 

výziev a pod.). 

Rodičom sú odporúčané aktivity podporujúce samostatnosť dieťaťa v prostredí, v ktorom sa 

pohybuje, napr.: 

• zapájanie dieťaťa do každodenných prác predstavujúcich starostlivosť o domácnosť, 

pridelenie zvádnuteľných úloh a podpora v samostatnosti ich plnení, poskytuje dieťaťu 

príležitosť pre naplnenie a pocit užitočnosti. Ide napríklad o hygienu tela, ústnu hygienu, 

starostlivosť o svoj zovňajšok, starostlivosť o lôžko, starostlivosť o kvety, domáce 

zvieratá a pod.., 

• spoločná príprava jedla a stolovanie, 
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• podpora dieťaťa v kreslení a maľovaní, 

• podpora samostatného rozhodovania dieťaťa (pokiaľ je to možné v jedle, obliekaní, 

úprave najbližšieho okolia), 

• vytváranie situácií, kde môže dieťa získavať sociálne zručnosti, napríklad v obchode 

alebo pri kontakte so susedmi atď.. 

 

Lotz (1997) zdôraznil aj integratívny a reintegratívny zámer cvičení. Vychádzal zo skúsenosti, 

že klient, ktorý ich potrebuje, sa stal vďaka svojim zníženým sociálnym a iným kompetenciám, 

v rovesníckej skupine nápadný. Cvičenia poskytujú priestor pre rast odvahy, získavanie 

tolerancie k omylom, k podpore ochoty opakovať cvičenia, vyskúšať si možnosti. Úprava 

narušených vzťahov v sociálnom prostredí si vyžaduje paralelnú prácu s blízkymi osobami. 

U starších detí a dospelých sa obsah cvičení pripravuje podľa aktuálnych praktických 

problémov klienta. Rovnako však podporujeme vývin, ktorý chápeme ako celoživotný proces, 

a to tak, že otvárame ďalšie možnosti pre uplatnenie, zdokonalenie svojich zručností 

a schopností.  

Schopnosť klienta vstupovať do interakcie so svojim okolím si okrem motorických a 

komunikačných predpokladov vyžaduje chcenie. Vôľové vlastnosti môžu byť oslabené 

ochorením, alebo môžu byť znížené aj v dôsledku opakovaných skúsenosti z neúspechov 

a odmietania. Pri nízkej aktivite pomáhajú cvičenia na zvýraznenie vnemov, zdôrazňovanie 

citového prežívania a vzťahov, cvičenia na zlepšenie orientácie a komunikácie s okolím a tiež 

také hry a zamestnania, ktoré umožnia uspieť a presvedčiť sa o novej realite svojich možností. 

Pri nadmernej aktivite sa doporučuje málopodnetné prostredie, obmedzenie ponuky činností 

a hier s dynamickým pohybom, ale naopak ponuka takých aktivít, ktoré uľahčujú dostať svoje 

správanie pod kontrolu. 

Pri príprave cvičenia vychádza liečebný pedagóg z komplexnej diagnostiky, z poznania 

výchovnej situácie a aktuálnych potrieb klienta. Starostlivé zaznamenanie východiskovej 

situácie umožňuje objektivizovať priebeh a hodnotiť dosahovanie cieľov. Definovanie 

aktuálnych potrieb klienta, tj. objasnenie jeho ťažkostí, umožňuje vybrať cvičenia, ktorých 

efekt bude môcť klient v krátkom čase využiť v reálnom živote.  

Klenner (podľa Lotz, 1998, s. 158) uprednostňoval včlenenie cvičení do bežného života, 

pretože vtedy možno najlepšie spoznať, v čom má dieťa problémy a hneď ich aj riešiť. 

Klennerov model cvičení (ibidem) rozlišoval tri fázy:  
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• kognitívnu (vnímanie – myslenie),  

• aktívnu (konanie – hovorenie),  

• interaktívnu (kooperácia – komunikácia, rozhovor). 

Lotz (1998, s. 219) doplnil Klennerov model z pohľadu existenciálnej analýzy o predstavy 

a postoje. Ako hlavný cieľ zdôraznil dosiahnutie čo najväčšej schopnosti diferencovať, aby sa 

tak vytvoril predpoklad pre rozhodovanie a prípravu človeka pre prevzatie úloh. Jeho model 

cvičení možno znázorniť vo fázach (podľa Horňákovej, 2007): 

• predstavy a vnímanie (sebauvedomenie, subjektívne hodnotenie skutočnosti), 

• rozhodovanie (diferencovanie, „uvedom si ma – uchop ma – použi ma“), 

• aktívne prijímanie úloh (otváranie sa hodnotám, kooperácia, nachádzanie zmyslu).  

Tu už ide v rámci liečebnopedagogických cvičení o sebarealizáciu a aktívne nachádzanie 

východísk v ťažkej situácii. Tento model sa dá širšie uplatniť aj v rámci psychosociálnej 

rehabilitácie a pri pomoci ľuďom s emocionálnymi a sociálnymi poruchami správania. 

 

 Špecifické úlohy a možnosti ergoterapie 

Pri poruchách pozornosti pomáha: odstránenie rušivých vplyvov, zosilnenie vstupného 

zmyslového podnetu, emocionálna podpora, využitie záujmu. Pri ulpievaní pozornosti je 

vhodné vylúčiť predmety, ktoré natoľko pútajú pozornosť klienta, že bránia spolupráci, z jeho 

dosahu, prípadne využiť ich ako odmenu. Pozornosť pomáha udržiavať interaktívne konanie, 

kde terapeut poskytuje nevyhnutnú mieru pomoci, ale zároveň ponecháva priestor pre 

úspešnosť klienta. Pauliová (1996) odporúča nerušené prostredie pre hru dieťaťa (odstrániť 

rádio, televízor, veľké vzory na stenách). Navrhuje striedme používanie farieb aj na oblečení 

dieťaťa a osoby, ktorá sa o dieťa stará. Hračky odporúča ponúkať v počte 3-4 a po dvoch dňoch 

ich obmieňať. Tým sa uspokojí zvedavosť, aj potreba zmeny dieťaťa. Priveľa hračiek zhoršuje 

koncentráciu dieťaťa a dieťa reaguje podráždene. Pravidelný denný režim, rytmus dňa 

poskytuje dieťaťu bezpečie a umožňuje mu orientovať sa v situáciách. Ak dieťa nefunkčne 

manipuluje s predmetmi, dospelý mu pomáha nájsť iné fromy manipulácie a hry. Deti 

s hyperaktivitou mávajú zníženú frustračnú toleranciu a je na dospelých, aby láskavým a 

citlivým prístupom pomáhali dieťaťu prekonávať prekážky a nachádzať vlastné stratégie 

konania. 

Úlohy, činnosti s jasnou štruktúrou pomáhajú dieťaťu lepšie kontrolovať svoje správanie 

a lepšie sa koncentrovať. Striedanie uvoľnenia a napätia, prechod od rýchleho tempa 
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k pomalému, pomáha dieťaťu stať sa vnímavejším a citlivejším k sebe aj k svojmu okoliu. Zo 

skúseností vieme, že senzorické podnety sú tými prvými podnetmi, ktoré upútajú pozornosť 

dieťaťa a ich prostredníctvom je možné prirodzene vytvárať vzťah medzi dieťaťom 

a terapeutom. Sú to situácie, keď dieťa dlhodobejšie zameria svoju pozornosť a pripravuje sa 

k schopnosti odpozorovať, napodobňovať, a tak sa učiť novým aktivitám, ktoré zlešujú jeho 

kompetencie konať. 

 

Pri poruchách vývinu Pauliová (1996) navrhla praktické postupy a a aktivity zamerané aj na 

zvýšenie svalového tonusu, ako: hojdanie v sede a v stoji, spoločné hojdanie viacerých detí, 

hojdanie na tyči, lezenie po umelých stenách, skákanie, skákanie na trampolíne, hádzanie 

ťažších predmetov (napr. vrecko naplnené pieskom, medicimbal a iné), pohyb pomocou valca 

(valec predstavuje napr. auto), premiestňovanie sa pomocou vozíkov na koliečkach a iné., ktoré 

možno tiež zabudovať do činností.  

 

Pri zvýšenej citlivosti na dotyk sa dieťa môže obávať dotyku a správať vyhýbavo. Spokojné 

je, keď je ponechané v kľude a nie je s ním hýbané. Nevie spracovávať pocity spojené 

s vnímaním, reaguje na dotyk odmietavo, s predmetmi manipuluje krátko, to spôsobuje 

nedostatok hmatových stimulov a následné spomalenie vývinu. Dieťa má problém 

s uvedomovaním si hraníc vlastného tela a s možnosťami pohybu. Jemnými dotykmi 

a maznaním získava takéto dieťa emocionálnu podporu a istotu. Pauliová (1996) odporúča 

dieťa s takýmto problémom nosiť, hojdať, jemne masírovať a hladkať rôznymi materiálmi. 

Cielenú stimuláciu predstavuje podľa spomínanej autorky (ibidem) je podpora dieťaťa 

v pohybe kotúľaním sa, plazením, lezením. Odporúčaním je lezenie pod stoličkami, cez detský 

tunel, sedenie v kartónovej krabici a pod.. Stimuly získavané chodením po rôznych povrchoch 

(tráva, piesok, kamene) sú umocňované, ak je dieťa bosé a nahé. Nové pohybové zručnosti 

s prekonávaním strachu môže dieťa prekonávať napodobnením rovesníkov. Jasné pravidlá 

a prehľadné vzťahy v rodine predstavujú pre dieťa istotu, ktorá mu dodáva odvahu. Pauliová 

(1996) odporúča používanie prstových farieb a škrobového lepidla. Ďalej používanie vozíkov 

s koliečkami na premiestňovanie, skákanie na trampoline alebo hojdanie. Všetky tieto aktivity 

umožnia dieťaťu lepšie sa orientovať na svojom tele a vo svojom blízkom okolí. 
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Bezpečie a vzťah v ergoterapii 

Samotné cvičenie je účinné najmä vtedy, ak sa realizuje v bezpečnom prostredí a na báze 

podporného a prijímajúceho vzťahu. Ak sa má dieťa zdravo rozvíjať, musia byť procesy jeho 

interakcie s prostredím podporované vnímavým zaobchádzaním zo strany iných ľudí (Mall, 

2005). Dieťa je odkázané na túto  podporovanú komunikáciu medzi vnútorným a vonkajším 

prostredím. Aj menší problém pri komunikácii s dieťaťom, napr. ak málo hovorí, má zlú 

výslovnosť, alebo nepočúva, správa sa nepredvídateľne, môže viesť k narušeniu interakcií 

a konfliktom v aktivitách. Vnímavá prítomnosť ergoterapeuta posilňuje pocit bezpečia 

a podporuje vnímanie súladu (konzistencie) medzi prianím dieťaťa a jeho aktivitou. Aj Grawe 

(2007) si počas mnohých rokov práce overil, že regulácia konzistencie má základný význam 

pre psychické fungovanie, udržanie zdravia, kým inkozistencia – alebo dysregulácia, najmä ak 

je dlhodobá, ohrozuje zdravie a poškodzuje. Regulácia konzistencie súvisí úzko  z motivačnými 

cieľmi, ktoré sa vytvárajú v priebehu života ako schémy psychickej aktivity. Podobne základom 

konania sú neuronálne mapy, ktoré vznikajú na báze skúsenosti. Schémy, mapy – sú potom 

v životných situáciách k dispozícii človeku, aby podľa nich konal. Nové výskumy mozgu 

hovoria, že mozog vyberá z overených možností vhodné modely konania  a tie následne potom 

človek interpretuje – dáva im význam. 

Utváranie modelov konania (napr. pri osvojení si sebaobsluhy, hre) si vyžadujú kontinuitu pri 

ich opakovaní a sprievodné pozitívne emócie. Ak dieťa neuspeje a nie je spokojné ani jeho 

okolie, nabudúce sa pokúsi situácii vyhnúť. Vzťahy, ktoré nie sú dosť bezpečné, podporujú 

vyhýbavé správanie k ľuďom, k poznávaniu aj k úlohám. Dieťa s poruchami vnímania 

a pozornosti má často ťažkosti pri orientácii v situácii, v učení a správaní. Prichádza 

k stresovým, úzkostným reakciám, ktoré spúšťajú kaskádu fyziologických, hormonálnych 

a neuronálnych reakcií – k inkonzistencii. Tomu sa organizmus snaží vyhnúť – aktivuje obranné 

mechanizmy. Ak situácia trvá dlho (trauma) prichádza k funkčnému poškodeniu mozgu 

a zníženiu schopnosti vyrovnávať sa so životnými problémami. Aj s tým sa dá žiť, ale sa treba 

naučiť ako naplniť svoje dni zmyslom a radosťou. 

 

 Záver 

Ergoterapia je základnou formou pomoci pre deti s poruchami senzomotoriky a senzorickej 

integrácie. Pretože každý výkon je výsledkom interakcie medzi jednotlivcom a jeho prostredím 

a s požiadavkami, podnetmi a úlohami, zmysluplnejšie konanie podporuje vyššiu samostatnosť 

a menej problémové fungovanie. Zmysluplná a pozitívne prežívaná aktivita je súčasne 
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sebaorganizujúca aktivita. Zlepšuje prijímanie zmyslových informácií, ich spracovanie 

a využívanie. Výsledkom tohto procesu je stále komplexnejšie správanie, lepšie 

prispôsobovacie reakcie, cielenejšia aktivita a rozširovanie možností napĺňať svoj život 

zmyslom. 
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 MULTISENZORIKA V MUZIKOTERAPEUTICKY 

ORIENTOVANEJ INTERVENCII 

 

Zuzana FÁBRY LUCKÁ 

 

Zámer kapitoly: Zámerom kapitoly je predstavenie muzikoterapie ako širokospektrálneho 

konceptu, zahŕňajúceho multisenzorické aspekty už vo svojej podstate. Pôsobenie hudby, či už 

v aktívnej alebo receptívnej forme, má multisenzorické využitie aj bez náročného hudobného 

vybavenia, prostredníctvom vlastného hlasu človeka. Autorka sa zameriava na možnosti 

využitia konkrétnych muzikoterapeutických metód s využitím multisenzorických prostriedkov 

alebo konkrétne v pripravenom prostredí. Kapitola je doplnená o ukážky z praxe autorky 

priamo v multisenzorickom prostredí. 

Kľúčové slová: hudba, vokálny prejav, muzikoterapia, multisenzorické prostredie 

 

Hudba nás sprevádza celým životom. Stretávame sa s ňou každodenne, má potenciál náš deň 

urobiť krajším, či naopak. Pre mnohých ľudí je hudba každodenným sprievodcom, sprevádza 

ich od zobudenia sa až po večerné zaspávanie. Sprevádza všetky ich činnosti, napríklad cestu 

do práce či školy, upratovanie či varenie v domácnosti, príprava úloh v domácom prostredí, 

a ak aj hudbu práve nemajú v reprodukovanej forme, sami vlastným hlasom si ju produkujú.  

Hudba je nielen sprievodcom pre aktívne činnosti, ale taktiež prostriedkom pre relaxáciu. 

Hudba a zvuky sú všade okolo nás, či to chceme alebo nie, sprevádzajú nás celým dňom, 

nevyhneme sa im ani v domácom prostredí, kde počujeme zvuky z ulice, či zvuky 

elektronických prístrojov, ktoré sú dnes už súčasťou každej domácnosti.  

 

 Pôsobenie hudby 

Hudba nie je určená len pre sluchové vnímanie, človek hudbu môže vnímať celým telom, 

napríklad prostredníctvom vibrácií. Hudba je dostupnou metódou s terapeutickým potenciálom. 

Hudba je dostupná bez ohľadu na socioekonomický status človeka. V elektronickej internetovej 

dobe je dostupnejšia ako kedykoľvek predtým, internet sa dnes stáva súčasťou domácnosti aj 

na úkor iných životných potrieb a prostredníctvom internetu si človek okrem informácií dokáže 

želanú hudbu vyhľadať za veľmi krátky čas. V prípade elektronického vyhľadávania hudby je 
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už samozrejmosťou tiež vizuálne prevedenie, či už formou hudobných klipov alebo obrázkov. 

Hudba tak už vo svojom prvopočiatku pôsobí na človeka multifaktoricky, zasahuje celú jeho 

osobnosť, nielen sluch, pre ktorý je primárne určená.   

Hudba môže na každého z nás pôsobiť inak. Aj rovnaký hudobný žáner môže na dve rozdielne 

osoby pôsobiť odlišne. Každý z nás má vlastnú hudobnú históriu, ktorá súvisí s prežívaním 

hudby od raného veku, ale aj s našimi rodinnými zvykmi a rituálmi. Od narodenia je hudba 

tradičnou súčasťou rodinných osláv, sviatkov, špeciálnych príležitostí, ale napríklad aj rituálov, 

ako zaspávanie či kúpanie od novorodenca až po školský vek. Výnimkou v tomto prípade nie 

je ani využitie vlastných nápevov, či vytvorených piesní, ktoré si rodičia sami vymyslia, či 

personalizujú na osobu svojho dieťaťa. Hudba sa nám môže spájať s konkrétnou udalosťou, 

sprevádza nás celým životom. Okrem sviatočných veselých udalostí je hudba súčasťou aj 

symboliky odchodu z tohto sveta. Pieseň pohrebná má svoje výnimočné miesto. Jej výber je 

často pre človeka veľmi dôležitý už počas života, kedy svojich blízkych informuje, ktorá 

konkrétna pieseň ho má odprevádzať v rituáli odchodu z tohto sveta. 

Využitie hudby a hudobných motívov na liečivé účely je známe už z minulosti. Už v praveku 

bola hudba dorozumievacím nástrojom, súčasťou dôležitých rituálov, ktoré bolo potrebné 

realizovať, aby si ľudia zabezpečili spokojný život, odvrátili zlé udalosti, zlé počasie, či 

nešťastie. Rituál sa bez hudobného motívu nezaobišiel. Hudba pôsobí veľkou akustickou 

energiou, ktorá rozochvieva receptory a pôsobí na emócie, motoriku, predstavivosť. Už 

z uvedeného vyplýva, že využitie hudby má potenciál v multisenzoricky orientovanej 

intervencii.  

 

 Muzikoterapia a jej základné metódy 

Muzikoterapia využíva hudbu a zvuky primárne na terapeutický či liečebný účel. Vyjadrenie sa 

prostredníctvom hudby je jednoduchým spôsobom, ako vyjadriť svoje zážitky a emócie 

prostredníctvom hudobného prežívania, expresie, či aktívneho hudobného prevedenia. 

Muzikoterapeutický proces je sprevádzaný hudbou, ale často aj textovou formou, ktorá môže 

byť zároveň metódou verbalizácie. Muzikoterapia je jednou z liečebnopedagogických 

intervenčných stratégií, ktoré človeku umožňuje nielen vyjadriť sa prostredníctvom hudby, ale 

má tiež terapeutický potenciál, ktorý je možné využiť priamo vzhľadom ku konkrétnemu 

problému človeka. Hudba umožňuje človeku spoznať sám seba, pochopiť vlastné správanie 

a získať životné kompenzačné stratégie. Muzikoterapia vedie ku skvalitneniu prežívania 

vlastného života.  
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V našich podmienkach sa muzikoterapia používa ako jedna z liečebnopedagogických metód, je 

realizovaná buď individuálnou alebo skupinovou formou. Je využívaná širokospektrálne, vo 

všetkých odvetviach pôsobnosti konceptov liečebnej pedagogiky, využíva sa v školskom 

prostredí, v zariadeniach sociálnych služieb, dokonca aj v zdravotníckych zariadeniach. Čoraz 

viac sa stáva súčasťou týchto zariadení aj v našich podmienkach. Pod pojmom muzikoterapia 

vo všeobecnosti rozumieme „liečbu hudbou“. Definícia podstaty tejto terapeutickej metódy nie 

je však taká jednoduchá. Zeleiová (2002) pod pojmom muzikoterapia definuje terapeutický 

koncept, zahŕňajúci historický, filozofický, hudobno-psychologický a praktický kontext. Tieto 

spolu súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú. Medzi základné atribúty muzikoterapie Kantor (2009) 

zaraďuje vzťah muzikoterapeut – klient, jeho nadviazanie a udržiavanie. Tak je to aj v liečebnej 

pedagogike ako v systéme pomoci, kde bez vzťahu odborník – klient, nie je možné realizovať 

intervenciu ani diagnostiku. 

Vo všeobecnosti v procese muzikoterapie na základe vyššie uvedeného môžeme využiť 

vokálny prejav, hudobné hračky, hudobné nástroje, rozprávky a jednoduché hudobno-

pohybové hry (Obrázok 6.1). 

 

Obrázok 6.1 Muzikoterapia 

 

V procese muzikoterapie definujeme dve formy, skupinovú a individuálnu. V detskom veku 

je častá preferencia skupinovej formy práce, avšak v prípade ak si to situácia vyžaduje, je 
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vhodné spoluprácu začať individuálnou formou, prípadne tieto formy striedať (Obrázok 6.2). 

V individuálnej forme muzikoterapie je špecifickým práve zameranie sa na dieťa v jeho 

komplexnosti a autenticite. Proces muzikoterapie je plne prispôsobený dieťaťu a jeho 

potrebám, bez potreby kompromisov voči iným deťom v skupine. Napriek tomu je skupinová 

forma vzhľadom ku skupinovým interakciám preferovanejšou formou. Individuálna forma 

práce v muzikoterapii dieťa ochudobňuje o skupinové interakcie, o možnosť nadviazania 

a udržiavania vzťahov v pre neho prirodzenom a bezpečnom prostredí.  

Kantor (2009) definuje muzikoterapiu ako: 

• systematický proces, ktorý prechádza od diagnostiky, cez intervenciu, terapiu až ku 

evaluácii; 

• ciele v muzikoterapii nemusia byť vždy hudobnými cieľmi;  

• muzikoterapia vždy zahŕňa v sebe vzťah terapeuta a klienta, čo sa zákonite odráža 

v rôznej kvalite procesu.  

Hudba je individualizovaným terapeutickým nástrojom, pričom dôležité je vychádzať 

z biografie dieťaťa (Friedlová, 2011) a rešpektovať jeho hudobnú históriu. Ako hudobnú 

históriu človeka tu vnímame jeho rodové stereotypy, ale tiež hudobné situácie, ktorým bol od 

detstva vystavovaný. Tie úzko súvisia s preferenciou žánru rodičov či súrodencov.  

Stejskalová (2010) medzi techniky muzikoterapeutickej práce zaraďuje: 

• prácu s hudobným nástrojom ako prostriedkom komunikácie v individuálnej 

a skupinovej terapii; 

• improvizáciu na hudobný nástroj využiteľnú ako techniku neverbálnej komunikácie; 

• prácu s hlasom – reč, spev, hlasové improvizácie; 

• práca s hudbou a príbehom; 

• pohybovú muzikoterapiu (hudba, tanec, neverbálny prejav); 

• prácu so symbolom; 

• špeciálne hudobné programy zamerané na zlepšovanie emočného stavu klienta. 

 

 

 

 



Muzikoterapia 
 

106 
 

Obrázok 6.2 Formy muzikoterapie 

 

V detskom veku je hudba prostriedkom, ktorý sa využíva vo vysokej miere v rodinnom aj 

v školskom prostredí. Hudba je často spájaná s pohybom, či už ide o hudobno-pohybové hry 

typické pre školské prostredie, alebo mimoškolské aktivity. Kánová (1995) uvádza, že syntéza 

rytmu hudby s rytmom pohybu vyvoláva pocit oslobodenia, voľnosti, a vytvára priaznivé 

podmienky na psychické preladenie osobnosti detí. Vokálny prejav človeka je prirodzenou 

súčasťou verbálnej komunikácie ako takej. V bežnej komunikácii využívame hlas nielen ako 

informačný zdroj a zdroj prenosu informácií v jeho základnej podobe, ale hlasom do kontaktu 

s inou osobou dávame tiež emocionálne podfarbenie.  

Zmeny vokálneho prejavu môžu náš verbálny prejav buď dopĺňať a pôsobiť podporne, alebo 

naopak, náš hlasový prejav môže byť v nesúlade s informáciou, ktorú prezentujeme okoliu. 

Slavík (2009) popisuje skutočnosť, že o vzťahu medzi verbálnym a neverbálnym prejavom 

v kontexte expresie, t. j. o vzájomnej previazanosti vizuálneho, akustického alebo haptického 

vnímania, imaginácie a reči nemožno pochybovať. 

Vokálny prejav pre jeho široké spektrum využitia má svoje uplatnenie tiež 

v muzikoterapeutickom procese. Gajdošíková Zeleiová (2008, s. 82) uvádza, že „hudobná 

terapia – muzikoterapia – je terapeutická metóda, systematicky riadená a cielene využívajúca 

medziľudský zvukový priestor a hudbu za účelom zlepšenia, stabilizovania a/alebo 

znovuobnovenia zdravia. Pomocou nej sú oslovované fyzické, duševné, emocionálne a sociálne 

problémy“ u zdravých ľudí, aj u ľudí s postihnutím, narušením alebo v ohrození. Na základe 

uvedeného tvrdenia konštatujeme, že vokálny prejav je tiež jedným z prostriedkov 

medziľudskej interakcie s nepopierateľným dopadom na emocionálnu stránku prebiehajúcej 

situácie. Pod pojmom muzikoterapia si je možné predstaviť ihneď prácu s hudobnými 

formy 
muzikoterapie

individuálna 
forma

skupinová 
forma
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nástrojmi, avšak nie je to komplexná definícia. Vokálny prejav v tomto procese môže pôsobiť 

doplnkovo – spev sprevádzajúci hru na hudobný nástroj, ale tiež ako hlavná metóda práce. Hlas 

je cenným nástrojom, je však potrebné sa ho naučiť využívať v rámci muzikoterapeutického 

procesu cielene a terapeuticky. 

Na využitie vokálneho prejavu by mal mať odborník – liečebný pedagóg určité hudobné 

zručnosti, aby hudba bola pre klienta príjemná a melodická. Hlas ako jedinečný nástroj môže 

pôsobiť terapeuticky aj bez melodického zámeru (Jabczunová, 2014). Napriek tomuto tvrdeniu 

je pre klienta vhodnejšie, ak odborník využívajúci vlastný hudobný prejav disponuje nielen 

hudobným vzdelaním, ale aj príjemným a melodickým prejavom. Receptívna forma 

muzikoterapie je zameraná najmä na aktivizáciu sluchového vnímania.  

Pre odborníka využívajúceho techniky a metódy muzikoterapie je jeho vlastný hlas zároveň 

čímsi ako pracovným nástrojom, ktorý je dostupný pre každého z nás, bez finančnej náročnosti. 

Amtmannová, Jarošová a Kardos (2007) popisujú hry so spevom ako hry s využitím hlasového 

– vokálneho prejavu. V Slovenskej republike si častokrát odborníci zoznamujúci sa 

s konceptom muzikoterapie myslia, že muzikoterapia je len o hudobných nástrojoch, a na to, 

aby ju mohli uplatňovať, potrebujú pomerne drahé vybavenie. Toto je však omyl, nakoľko 

terapeutická hudba sa dá vytvárať vlastnými zdrojmi – s využitím svojho vlastného tela a hlasu, 

či tela a hlasu klienta s ktorým odborník – muzikoterapeut pracuje.  

Vokálny prejav má v živote človeka špecifické miesto. Plod vníma hlas matky od 

obdobia intrauterinného vývinu. Mastnak a Kantor (2014, podľa Müller et al., 2014) uvádzajú, 

že už v novorodeneckom období má hlas matky na dieťa silný vplyv, či už je to formou 

prehovárania k dieťaťu, alebo spievaniu piesní, konkrétne uspávaniek. Hlas blízkych osôb teda 

sprevádza vývin dieťaťa od vnútromaternicového vývinu až po obdobie dospelosti, a v ďalších 

životných obdobiach, akými sú dospelosť a obdobie sénia je taktiež nielen dôležitým zdrojom 

informácií, ale tiež prostriedkom prejavu.  

Jednou z možností využitia vokálneho prejavu v muzikoterapeutickom procese je kontaktná 

pieseň. Využíva sa najmä u ľudí, u ktorých je nadviazanie komunikácie náročnejšie vzhľadom 

ku obmedzeniam spôsobeným ochorením či postihnutím. Kantor et al. (2014) popisujú 

konkrétne využitie kontaktných piesní u osôb s ťažkým viacnásobným postihnutím. Na 

prípadových štúdiách demonštrujú celý proces tvorby kontaktnej piesne a jej využitia. 

Kontaktná pieseň a jej význam je založený na pravidelnom opakovaní – pieseň sa stáva 

akýmsi rituálom. Rituálna pieseň je využiteľná i pre rodičov, ktorí svojim deťom 

prostredníctvom nej chcú dať istotu v prežívaní, či napríklad často striedajú pobyt vzhľadom 
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ku problematickému zdravotnému stavu. Rodič si môže v spolupráci s liečebným pedagógom 

– muzikoterapeutom vytvoriť piesne pre konkrétne činnosti dňa. Je to dôležité najmä pre deti, 

ktoré nemajú časovú orientáciu, či v neskoršom období strácajú prehľad o denných činnostiach, 

akými sú napríklad jedenie či česanie vlasov. Rituálna pieseň je akýmsi základným stavebným 

prvkom v realite a v čase. V ranom veku pre dieťa nie je dôležité, či má vokálny prejav rodiča 

hudobný potenciál, dôležitá je emócia, ktorá z piesne vychádza. V neskoršom období začína 

byť pre dieťa dôležité tiež to, či je prejav melodický a spĺňa atribúty piesne, v ranom veku však 

tento fakt nezohráva úlohu. Pre dieťa je hlas rodiča príjemný, keď prostredníctvom neho vníma 

pozitívnu emóciu a naladenie, nezameriava sa na nedostatky v tempe, melódii či rytme piesne, 

taktiež ako nie je dôležitý konkrétny text piesne, ale jeho obsah, či myšlienka, kam vo svojej 

podstate smeruje. Dieťa sa nezameriava ani na nedostatky v texte piesne, či je veršovaná, alebo 

využíva rým. Tieto detaily vníma väčšinou len rodič sám, ktorý si piesne samostatne vymýšľa. 

Často sú takéto autorské piesne tými, ktoré si dieťa zapamätá aj v neskoršom období, na rozdiel 

od tých klasických, detských piesní určených pre všetky deti. 

Raný vek dieťaťa je dôležitý z hľadiska výberovosti hudobného žánru aj v ďalšom životnom 

období. Každý človek má svoju hudobnú históriu, ktorá súvisí s tým, v akom prostredí vyrastal, 

akú funkciu tam mala hudba a tiež, aké spomienky sa mu s touto hudbou spájajú. Ďalším 

významným míľnikom je hudba v pubertálnom období a v období adolescencie, kedy si každý 

človek vytvára svoje vlastné hudobné vzory na základe aktuálnych trendov, ale tiež osobných 

preferencií. Trendy v hudbe sa často menia, inovujú, najmä v dnešnej elektronickej dobe, kedy 

máme neobmedzený prístup ku rozmanitým žánrom a prevedeniam, kedy sa zahraničná hudba 

stáva rovnako dostupnou ako hudba domáca. Aktuálnosť, respektíve modernosť konkrétnej 

hudby závisí tiež od skupiny, v ktorej sa používa, je hraná. Napríklad v skupine ľudovej 

umeleckej tvorby je aktuálnou a modernou hudba ľudová. Táto tiež podlieha novým vplyvom 

z prostredia a aktuálnym trendom. V muzikoterapeutickom procese je v ranom veku dieťaťa 

dôležité zohľadňovať nasledovné premenné (Fábry Lucká, 2017): 

• rituály z domáceho prostredia dieťaťa, 

• vytváranie piesní o bežných denných činnostiach pričom nemusia mať umeleckú 

kvalitu, 

• využívať zdroje z domáceho prostredia, napríklad hudobné hračky a nástroje, ktoré 

dieťa pozná a znamenajú pre neho bezpečie, 

• bez spolupráce s rodinou nie je možná muzikoterapeutická intervencia, 

• zvlášť v ranom veku dieťaťa je dôležitý vzťah liečebný pedagóg – klient, 
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• používať jednoduché hudobné motívy, ktoré sú pre dieťa prehľadné, 

• podporovať rodinných príslušníkov vo vlastnom vokálnom prejave, ktorý má napriek 

nedostatkom terapeutický potenciál, 

• spájať hudbu s pohybom už od raného veku, prostredníctvom hudobno-pohybových 

hier. 

Gajdošíková Zeleiová (2011, s. 221) definuje dlhodobé ciele v muzikoterapii odvíjajúce sa od 

potrieb klienta, na troch úrovniach. Prvou úrovňou je predchádzanie prehlbovaniu následkov 

určitého ochorenia, postihnutia. Druhou úrovňou je predchádzanie vzniku trvalých postihnutí, 

prepuknutia závažných problémov. Treťou úrovňou je  zlepšenie stavu klienta smerom k norme, 

kde sa priamo dá hovoriť o zmene, náprave stavu a zlepšení kvality života (Obrázok 6.3). 

 

Obrázok 6.3 Úrovne procesu muzikoterapie 

 

Vlastný hlas je osobným  terapeutickým vkladom odborníka do celkového procesu, ak používa 

vlastný hlas ako nástroj, je v procese pre klienta autentickejší, uveriteľnejší. Vlastný hlas môže 

mať terapeutický potenciál aj v prípade, ak ho používa rodič dieťaťa. Náš hlas, teda vokálny 

prejav, je špecifickým znakom, podľa ktorého je možné človeka identifikovať. Nielen jeho 

zafarbenie, ale aj melódia a tempo reči sa pre dieťa stávajú istotou. Hlas matky či otca je teda 

prvým terapeutickým nástrojom, ktorý je možné využiť. Rodič si často neuvedomuje dôležitosť 

vlastného vokálneho prejavu. V čase kedy je hlas zmenený napríklad z dôvodu choroby, dieťa 
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môže byť neisté, nakoľko nedokáže blízku osobu dostatočne rýchlo identifikovať a na 

identifikáciu musí použiť tiež ostatné zo zmyslových receptorov. 

 

Príklad z praxe 1: Matka používa svoj vokálny prejav v každej situácii, ktorú pravidelne so 

svojim dieťaťom opakuje. Ide teda o ritualizovaný prejav. Rovnaká pieseň sprevádza každé 

ráno zobudenie, uspávanie, rovnaká pieseň je určená pre čas kúpania. Dieťaťu dáva rovnaká 

pieseň istotu a bezpečie v tom, čo sa bude diať aj v prípade, ak napríklad miesto pre konkrétnu 

činnosť nie je to isté. Napríklad večerná pieseň „Zavri očká, mamka ťa tu počká, sníček si ťa 

nájde, hneď zajtra sa spolu hráme“ sprevádza Janka od narodenia. Janko na pieseň ihneď 

reaguje, vie že ide o rituál uspávania a ľahšie zaspí aj keď nie je v prostredí domova.   

 

Vokálny prejav môžeme označiť za najprístupnejší hudobný nástroj. Bez toho, aby rodič musel 

použiť nejakú hudobnú pomôcku, dieťaťu odovzdáva cennú hudobnú informáciu. V ranom 

veku dieťaťa rodič s dieťaťom komunikuje, využíva spev sprevádzajúci bežné činnosti či 

rituály. 

 

 Multisenzorika v kontexte muzikoterapie 

Multisenzorika v zmysle multisenzorického prežívania situácie, využívania všetkých 

senzorických dráh človeka, je nielen aplikovateľnou, ale i v súčasnosti veľmi žiadanou. 

V multisenzorickom prostredí je často hudba prirodzenou súčasťou pripraveného priestoru. Či 

už je to hudba v hudobnej vodnej posteli, alebo reproduktory v tmavej miestnosti. Ako hudobné 

nástroje sa v tomto prostredí využívajú aj také predmety, ktoré na prvý pohľad nenesú hudobný 

potenciál. Zmysly človeka sa aktívne zapájajú a využívajú sluchové vnemy aj z bublinkového 

valca či z predmetov z UV aktívneho materiálu. Aj keď odborník na prvý pohľad hudbu 

využíva len v receptívnej forme v zmysle hudobného „podfarbenia“ multisenzorickej 

stimulácie, jej využitie je v tomto procese viac ako plánovité a systematické.  

Multisenzorické prostredie je špecifické práve pre široké spektrum senzorických aktivít, ktoré 

sa v ňom môžu odohrávať (Fowler, 2007). Ponechalová, Lištiaková (2010) zdôrazňujú 

individuálne potreby, schopnosti a možnosti, ktoré je v multisenzorickom prostredí možné 

aktivizovať prostredníctvom pre dieťa prirodzenej činnosti – hry. Hra je prirodzená činnosť, 

ktorá je už od detstva sprevádzaná tiež hudobným prejavom, či už ide o vokálny prejav, alebo 
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hru na telo či na hudobný nástroj. S hudbou sa prirodzene od detstva spája aj pohyb a umenie, 

či už dramatické, literárne alebo výtvarné. 

Hudba má rôznorodé dopady na každého z nás. Na jedného človeka môže rovnaká pieseň 

pôsobiť aktivizačne a na druhého naopak relaxačne. Preto je obzvlášť dôležité, aby odborník – 

liečebný pedagóg poznal dobre hudobnú históriu klienta a vedel s ňou aktívne pracovať 

v zmysle podpory multisenzorického potenciálu prostredia.  

Človek pri receptívnom prijímaní zvuk zachytáva najmä sluchom a vibráciami, ktoré sa z neho 

šíria. Lištiaková (2014) popisuje dôležitosť podpory sluchového vnímania v zmysle 

multisenzorickej stimulácie, kedy je potrebné získané informácie z jednotlivých senzorických 

kanálov integrovať a vytvoriť tak pre dieťa celistvú informáciu. Z uvedeného vyplýva, že dieťa 

spája informácie zo všetkých receptorov a vytvára si nielen komplexnú informáciu, ale aj 

reakciu na stimul, ktorý zvonku prichádza. 

Multisenzorická stimulácia sa uskutočňuje vo vopred pripravenom prostredí, kde sú stimuly 

zámerne volené. V našich podmienkach hovoríme o špecializovaných miestnostiach pre 

Snoezelen terapiu, pričom známe sú tri typy miestností – biela, tmavá a farebná/hravá (Obrázok 

6.4). 

 

Obrázok 6.4 Typy multisenzorických miestností 
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Príklad z praxe 2: Po zoznámení sa s hudobným nástrojmi odborník začal využívať svoj hlasový 

prejav ako sprevádzanie intervencie, ktorá sa u Klaudie ukázala ako veľmi potrebná – bazálna 

stimulácia. Realizovaná bola vo vani v kúpeľni, kde je výhodou tiež to, že steny s kachličkami 

rezonujú, a spev terapeuta je intenzívnejší. V začiatkoch intervencie odborník experimentuje 

s vlastným hlasom. Prepojenie muzikoterapeutických prostriedkov a konceptu telesnej 

stimulácie v zmysle multisenzorického prístupu sa ukázala ako účinnejšia, nakoľko stimulácia 

je výraznejšia. 

 

Zvukové signály sú vlastne akýmsi direktívnym stimulom. Do globálneho deja hudobno-

pohybových hier sú však začlenené nenásilne, a tak pôsobia ako jej prirodzená súčasť (Kánová, 

1995). Práve vo zvukových signáloch sa prejavuje vedenie odborníka – liečebného pedagóga, 

ktorý sprevádza celým hudobno-pohybovým procesom.  

Z hľadiska muzikoterapie je možné zamerať sa na budovanie sociálnych vzťahov a väzieb 

prostredníctvom vzájomných interakcií, s využitím nasledovným metód: 

• rolové hry s hudobnými nástrojmi, 

• hudobno-pohybové hry, 

• pieseň, 

• hra na hudobný nástroj, 

• hudobné interakčné hry. 

Už v uvedených metódach je zjavné prepojenie s ďalšími prvkami, ktoré môžeme chápať ako 

multisenzorické, vzhľadom k faktu, že podporujú osobnosť klienta komplexne a sú zamerané 

na integráciu informácií zo senzorických dráh človeka. Kým rolové hry zahŕňajú prvky 

dramatického umenia ale aj výtvarného umenia, prepojenie hudby a pohybu v hudobno-

pohybových hrách či interakčných hrách je zjavné. 

Hudba teda môže byť v kontexte multisenzorického prežívania prepojená s rôznymi druhmi 

umenia, či už je to výtvarné umenie, literárne umenie, pohyb, dramatické umenie alebo hra ako 

taká (Obrázok 6.5). 
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Obrázok 6.5 Hudba a možnosti prepojenia s inými umeniami 

 

Človek môže hudbu využívať ako prirodzený prostriedok komunikácie, a je vhodné zaraďovať 

ju do bežného života, do bežných denných rituálov tak, aby sa stala prostriedkom, ktorý má na 

neho katarzný účinok a pomáha mu spracovávať podnety z vonkajšieho prostredia. 

Hudobno-pohybové rozprávky sú ďalšou formou, kedy má človek možnosť zažiť príbeh 

s prvkami magického či fantazijného prostredia. Sú vhodnou metódou, ak je potrebné unikať 

od reálneho sveta do sveta príbehov vymyslených postáv, či príbehov o sebe samom. Práve tu 

je vhodné prepojenie s konceptom biblioterapie, vo forme možnosti vytvorenia príbehu/ov 

o sebe podľa vlastného výberu a fantázie. 

Človek má možnosť prostredníctvom hrovej aktivity spojenej s hudbou prežiť znovu situácie, 

ktoré vníma ako problémové, v ktorých sa nevie orientovať v bežnom živote, a práve 

prostredníctvom vytvorenia vlastného príbehu s hudobnými motívmi má možnosť svoje 

životné udalosti spracovať na pre neho prijateľnej úrovni. 

Ďalšou možnosťou uplatnenia konceptu muzikoterapie je cvičenie s hudbou. Toto cvičenie sa 

často generačne odovzdáva a zahŕňa v sebe klasické prepojenie hudby s pohybom, ale za 

účelom zvýšenia sily či zlepšenia koordinácie pohybov. Hudba počas cvičenia odvracia 

pozornosť od stereotypných úkonov, je lahodná ušiam, zamestnáva myseľ a pomáha orientovať 

sa v čase (Amtmannová, 2003). 

Okrem cvičenia s hudbou je možné využiť taktiež tanec, v zmysle výrazového tanca 

podporeného charakterom hudby. Svoje uplatnenie nachádza nielen v školskom veku, ale aj 

v práci s adolescentami, dospelými aj seniormi (Amtmannová, 2003). Výrazový tanec, ako už 

napovedá samotný názov, je stvárnením aktuálneho psychického prežívania človeka, má 
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katarzný účinok. Je charakteristický prepojením psychického prežívania v kontexte hudby 

a pohybu. Výrazový tanec podlieha aktuálnym módnym trendom a kritériám súčasnej 

spoločnosti, to znamená, že pri jeho realizácii je možný akýkoľvek tanečný štýl, ktorý si človek 

vyberie. Vo výrazovom tanci je individuálny prejav s jeho špecifikami veľmi dôležitý pre jeho 

autenticitu a komplexnosť vo vyjadrení sa. 

Hra na hudobný nástroj je ďalšou z metód muzikoterapie, ktorú je možné využiť v rámci 

multisenzorických prístupov. Hudobný nástroj v tomto prípade nediferencujeme na základe 

veku, ale na základe osobných preferencií. Výber nástroja či skladby je na človeku samotnom, 

v prípade skupinovej formy práce na dohode v skupine. Výber hudobného nástroja tiež 

podlieha módnym trendom, preto je vhodné, aby aj odborník svoju ponuku nástrojov 

aktualizoval vzhľadom ku súčasnej dobe a preferenciám. V súčasnosti je aktuálne dopĺňať 

bežnú ponuku nástrojov dostupných v našej kultúre o nástroje z iných kultúr. Medzi takéto 

nástroje patria napríklad: 

• zvonček „koshi“, 

• ocean drum, 

• sansula, 

• sundrum, 

• dažďová palica, 

• zlatý dážď, 

• rôzne bubny, akými je napríklad džembe, či dvojité bubny. 

Príklad z praxe 3: Skupinové muzikoterapeutické stretnutia boli realizované v skupine ľudí 

s ťažkým viacnásobným postihnutím každý týždeň. Spočiatku boli zamerané na spoznávanie 

nových netypických hudobných nástrojov a na špecifickú hru na nich. Mnohí zo skupiny klientov 

si našli vlastný spôsob hry na nich, a nie ten tradičný, všeobecne známy. Počas obdobia 

realizácie skupinových stretnutí sa viacerí z ľudia zo skupiny, ktorí dovtedy nemali motiváciu 

zapájať sa do skupinových aktivít, a už vôbec nie hrať na hudobných nástrojoch, samostatne 

opakovane prejavili. Konkrétnym príkladom je zvonček „koshi“, na ktorom sa dvaja z klientov, 

ktorí sa dovtedy neprejavovali takmer vôbec v skupine, naučili hrať svojim spôsobom, 

a v súčasnosti na ňom samostatne hrajú, pričom nejde len o nezámerné udieranie, ale 

o skutočnú hru – hrajú sa s rytmom, tempom, intenzitou. 

Atraktivita takýchto nástrojov je vyššia vzhľadom k faktoru dostupnosti. Nie je bežné, aby sa 

človek k týmto nástrojom dostal v rámci rodinného či školského prostredia a často tieto nástroje 
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napĺňajú tiež objavnú funkciu. Týka sa to napríklad aj štýlu, akým na nepoznaný nástroj hrať. 

Časté je skúšanie rôznych spôsobov hry, na rozdiel od klasických nástrojov. Tieto nástroje 

bývajú taktiež ľahšie prenosné a adaptovateľné aj v multisenzorickom prostredí. Napríklad je 

možné využiť ocean drum pre jeho veľkosť a vibrácie aj pri pobyte na vodnej posteli v bielej 

multisenzorickej miestnosti. Pre tieto potreby sú rozmerovo menšie nástroje, ktoré šíria vibrácie 

vhodnejšie a aplikovateľnejšie, ako napríklad hra na klavír. Tieto nástroje z iných kultúr často 

majú aj iný zvuk – jemnejšie či naopak intenzívnejšie formy, hlbšie položené tóny nástroja, 

ktoré zároveň slúžia ako vibračná stimulácia na vybranú časť tela. 

Ďalšou z vhodných metód je hudobná improvizácia. Hudobná improvizácia je spontánny 

hudobný prejav, odraz vnútorného sveta človeka, priestor pre vyjadrenie svojich pocitov, 

myšlienok a nálad v bezpečnom a príjemnom prostredí. Improvizácia dáva možnosť vyjadriť 

sa autenticky a „byť sám sebou“ s využitím syntézy prvkov z iných terapeutických 

intervenčných stratégií. Jedným z častých problémov býva práve vnímanie vlastného 

autentického ja. V tomto prípade Zeleiová (2007, s. 34-35) odporúča využitie aktívnej hudby 

na sprítomnenie vnímania samého seba: 

• „posilňovanie Ja-funkcií, ako sú napr. vedomie vlastnej identity, rozlišovanie fantázie 

a skutočnosti, schopnosť postaviť si hranice a rozhodovať sa (pomocou jasne 

štruktúrovaných hier, v ktorých klienti improvizujú podľa vopred stanovených pravidiel, 

napr. imitáciou, hudobnou otázkou – odpoveďou, rytmickým kánonom atď.), 

• podporovania koncentrácie a vnímania toho, čo sa v skupine aktuálne deje 

(zameriavaním pozornosti na dianie, na pravidlá hry, na konkrétny zvuk ako signál), 

• odkrývaním, prežívaním a diferencovaným pomenovaním emócií (cez vyjadrenie 

vlastných emócií hudbou), 

• kontaktovaním sa s agresiou a so strachom a zároveň ich odbúravaním (silným, pevným 

úderom na väčší nástroj), 

• zamerania sa na aktiváciu (neustále povzbudzovanie k hre na ľahko ovládateľnom 

nástroji) a podporovaním spoločenskej aktivity (hudobná komunikácia), 

• orientácie v realite (sledovanie pravidiel hry, striedanie reálnych zvukov a ticha), 

• podpory sebavnímania a vnímania iných (motorická hra na nástroji, taktilné a iné 

vnemy), 

• výstavby a diferenciácie kontaktu, schopnosti tvoriť vzťahy, resp. ich bez pocitov viny 

ukončovať (hudobnou komunikáciou, rytmickým, metrickým alebo výškovým splývaním 

s inými).“ 
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Z uvedeného vyplýva, že intervenčný proces je v muzikoterapii úzko prepojený 

s diagnostickým procesom, ktorý je nikdy nekončiacim procesom. Aj počas procesu intervencie 

sa totiž odkrývajú dôležité faktory a činitele, ktoré môžu muzikoterapeutický proces 

nasmerovať ku vnímaniu dieťaťa v jeho komplexnosti a autenticite. V procese muzikoterapie 

často prebieha tzv. hudobné zrkadlenie. Odborník – liečebný pedagóg kopíruje pohyby 

súvisiace s hudobno-pohybovým prežívaním dieťaťa. Túto techniku je vhodné prepojiť 

napríklad s prvkami dramatoterapie, s pohybovým a dramatickým umením.  

Receptívna forma muzikoterapie má v procese muzikoterapie svoje možnosti aplikácie tam, 

kde nie je možné vyjadriť sa aktívnou formou, ale aj v rámci vlastného psychického prežívania. 

Počúvanie hudby a vybraných hudobných motívov evokuje spomienky a asociácie, otvára 

priestor pre verbálne oznámenie problému, uľahčuje nadviazanie kontaktu a komunikáciu 

s okolím. Hudba je spoločensky prijateľným mostom v komunikácii s okolím aj vtedy, ak iné 

bežné metódy zlyhávajú. 

V multisenzorickom prostredí je častým využívanie hudobných hračiek, najmä v prípade ak 

ide o klienta v detskom veku. Pod týmto pojmom však nerozumieme elektronické hračky, i keď 

aj tie môžu byť súčasťou, napríklad vo forme vibračných hudobných prístrojov, ale využívanie 

prírodných zdrojov ako multisenzorický materiál. V súčasnosti je trendom v pripravenom 

multisenzorickom prostredí ústup od prílišného technického vybavenia a návrat k prírodným 

materiálom. Aj hudobné hračky teda môžu byť v prírodnej alternatíve, ktoré sa pri správnej 

úprave stávajú hudobným nástrojom, ako napríklad: 

• vrecká s ryžou,  

• vrecká s obilninami,  

• vrecká so strukovinami,  

• prírodné materiály ako kamene či gaštany. 

Takto pripravené multisenzorické pomôcky okrem sluchového a zrakového vnímania 

podporujú taktiež hmatové vnímanie. Jednoduché prírodné motívy môžu prevládať aj pri 

ďalších pomôckach a smerovať tak ku syntéze muzikoterapie s kontextom multisenzorických 

prístupov. 

Ďalšou metódou využiteľnou v multisenzorickom prostredí je rolová hra. Prostredníctvom 

rolovej hry s hudobnými nástrojmi má klient možnosť vyjadriť sa vo vopred pripravenom 

multisenzorickom prostredí, ktoré mu dodáva pocit bezpečia a istoty. 

Hudobné interakčné hry, alebo stratégie sú vhodné pre skupinovú formu muzikoterapie. Ide 

o hry, ktoré nie je možné uskutočniť bez súčinností členov skupiny. Hudba sa tu stáva 
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komunikačným mostom, najmä ak členovia skupiny majú z nejakého dôvodu ťažkosti 

komunikovať bežným verbálnym spôsobom. Okrem hudby a neverbálneho prejavu je možné 

využiť aj vokálny prejav a interakcie medzi členmi skupiny, či medzi členom skupiny 

a odborníkom, zaznamenať do „piesne skupiny“. Ide o pieseň, ktorá je personalizovaná 

vzhľadom ku konkrétnym členom skupiny, tí s jej textom súhlasia, keďže sa spolupodieľali na 

jej vytvorení.  

Hudobno-pohybové hry sú zamerané najmä na prepojenie pohybu a hudby, avšak je možné ich 

aktívne využitie aj v multisenzorickom prostredí. Najčastejšie sú zamerané na: 

• podporu koordinácie pohybov,  

• sluchové vnímanie, 

• zrakové vnímanie, 

• orientáciu v priestore, 

• skupinovú kooperáciu (napr. v detskej skupine dupkanie sprevádzané pesničkou 

„zajačik zadupkaj, ušiačik zadupkaj, hopi –cupi zadupkaj, zajačik poskoč si, ušiačik 

poskoč si a poskočíme si spolu“).  

Najmä v hravej špecializovanej miestnosti, ktorá je určená na podporu pohybových aktivít 

prostredníctvom prekonávania prekážok a rôznych dráh. Ich realizácia sa uskutočňuje 

prostredníctvom vybraných hudobných skladieb, ktoré svojím výrazným rytmom 

a intenzívnym pôsobením aktivizujú klienta k spevu či hraniu a súčasne k pohybovému 

prejavu. Amtmannová (2003) pohybové hry definuje ako: 

• pohybovú improvizáciu, 

• vzájomné napodobňovanie na hudobnú ukážku, pri čom sa používajú rôzne zvukové 

signály. 

Hudobno-pohybové hry majú aj svoj jasný cieľ v závislosti od vekovej skupiny klientely. 

Týmto cieľom môže byť napríklad v predškolskom veku eliminácia problémového správania 

sa v skupine, rozvoj komunikačných kompetencií v rámci skupiny či zameranie sa na celkovú 

psychosomatickú stabilitu. 

V pripravenom multisenzorickom prostredí je veľký priestor na relaxáciu. Biela 

multisenzorická miestnosť sa označuje ako miestnosť s relaxačným charakterom a už vo 

svojom základnom vybavení má hudobný podklad, ktorý na relaxáciu využíva. Podstatná je 

nielen hudobná produkcia, ale tiež vibrácie z hudby, ktoré sa šíria do tela klienta. V bielej 

miestnosti sú takýmito prístrojmi: 
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• Hudobná vodná posteľ – šíri hudbu prostredníctvom vibrácií priamo do tela klienta, čím 

podporuje priamo proprioceptívny systém. 

• Bublinkový valec s ovládačom – pri dotyku valca šíri vibrácie, podporuje telesné 

prežívanie klienta v závislosti od stimulovanej časti tela. Okrem proprioceptívneho 

systému podporuje taktiež vizuálne vnímanie, nakoľko pohyb bublín vo farebnom valci 

je regulovateľný tak v rýchlosti, ako aj vo farbe vodného stĺpca. 

Relaxácia pri hudbe je významnou technikou, ktorou terapeut vytvára priestor pre samostatný 

výber žánru hudby, preferovanú polohu na relaxáciu a priestoru, v ktorom sa bude relaxácia 

odohrávať. 

V hudobnom prežívaní v multisenzorickom prostredí je možné tzv. pohybovo splývať 

s rytmom. Mátejová a Mašura (1992) uvádzajú, že cieľom pohybového splývania s rytmom 

je vypestovať postupne schopnosť uvedomene a citlivo vnímať hudobný rytmus a prežívať ho 

v pohybe. Splývanie s hudbou sa uskutočňuje najčastejšie v stoji, prenášaním ťažiska z jednej 

nohy na druhú. Hudobná ukážka môže byť reprodukovaná alebo hraná, dôraz sa kladie na jej 

pomalý, sugestívny rytmus. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že v prípade využitia 

priamo multisenzorického prostredia vzniká priestor na hudobno-pohybové splývanie nielen 

v stoji, ale aj v ľahu či v hojdačke v tvare padajúceho listu, ktorá má zároveň vplyv na podporu 

vestibulárneho aparátu. 

 

Príklad z praxe 4: Ernest má spastickú formu detskej mozgovej obrny. Na začiatku 

muzikoterapeutickej intervencie bol veľmi nervózny, nereagoval na žiaden podnet. Upokojila 

ho až zmena polohy z vozíka na vodnú posteľ. Na aktivity sprevádzané spevom terapeuta 

a šírením vibrácií z vodnej hudobnej postele reagoval spokojným úsmevom a uvoľnením 

horných končatín. Na konkrétnu hudbu reaguje prostredníctvom svalového tonusu. Ak mu 

hudba nie je príjemná, horné končatiny pritiahne ku telu, keď je hudba príjemná, ruky uvoľňuje 

a otvára päste. 

Prepojenie hudby a pohybu v multisenzorickom prostredí v kontexte muzikoterapeutického 

procesu umožňuje človeku relaxáciu, aktivizáciu, orientáciu v čase a orientáciu v priestore. 

 

 Záver 

Multisenzorika v kontexte muzikoterapeuticky orientovanej intervencie má svoje miesto, 

nakoľko podpora viacerých senzorických dráh človeka v terapeutickom procese je uplatňovaná 
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už v popisovaných základných metódach muzikoterapie. Multisenzorické pripravené 

prostredie, špecializované miestnosti, sú vhodným priestorom pre aplikáciu individuálnej aj 

skupinovej formy muzikoterapie bez ohľadu na faktor veku či klientelu. Vzhľadom ku multi-

variabilite prvkov využiteľných na podporu hudobného potenciálu terapeutického procesu, je 

možné priestor aj podmienky prispôsobovať a individualizovať ich tak vzhľadom ku 

individualite jednotlivca či špecifikám skupiny. 
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 MULTISENZORICKÉ PRÍSTUPY VO VČASNEJ 

INTERVENCII ORIENTOVANEJ NA RODINU 

Erika TICHÁ 

 

Zámer kapitoly: Zámerom kapitoly je predstaviť možnosti využitia multisenzorických 

prístupov v kontexte včasnej intervencie orientovanej na rodinu s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím alebo s rizikovým vývinom. 

Kľúčové slová: rodina, dieťa raného veku, včasná intervencia, stimulácia vývinu, rizikový 

vývin, Bazálna stimulácia, Snoezelen, Aktívne učenie Lilli Nielsen, Montessori terapia 

 

Narodenie dieťaťa, ktorého vývin je rizikový, predstavuje pre každú rodinu náročnú životnú 

situáciu. Zvládnutie tejto krízovej situácie závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí aj 

atmosféra prvých troch rokov života rodiny s dieťaťom. V tomto období sa vytvárajú vzťahy, 

ktoré v priebehu prvých rokov života nadobúdajú charakter priľnutia a tým sa stávajú modelom 

pre všetky ďalšie vzťahy človeka v priebehu života. Rovnako ako každé dieťa predstavuje 

jedinečnú osobnosť so svojimi právami, silnými a slabými stránkami, každá rodina predstavuje 

systém, v ktorom sa o jeho silné stránky možno oprieť a slabé stránky je potrebné 

rešpektovať, prijímať a posilňovať. Podstatou sprevádzania rodín je napomáhať rodine 

a dieťaťu naplniť a vzájomne zladiť ich potreby. Identifikovanie primárnych potrieb rodičov 

a ich detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím tak predpokladá dôsledne 

poznať ich rodinné zázemie, zvyky, tradície, ale aj spôsoby nazerania na dieťa a jeho výchovu. 

Narodenie dieťaťa s komplikáciami nesprevádza obvyklá radosť rodičov ani oslavné rituály 

v rodine. Koncept rodiča dieťaťa so zdravotným postihnutím nie je súčasťou príprav rodiny na 

materstvo a rodičovstvo a nový koncept výrazne ohrozuje stabilitu rodiny ako celku. Nestabilný 

rodinný systém nedovoľuje rodine porozumieť situácii v ktorej sa ocitla, akceptovať ju, čo 

následne ohrozuje samotné prijatie dieťaťa. Takáto rodina hľadá informácie, kladie otázky, 

snaží sa zorientovať, skúša riešenia, prežíva sklamania, čaká na úspechy a hľadá podporu. 

Medzi základné potreby rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím, alebo rizikovým vývinom 

raného veku patria: 

• poskytovať podporu rodine od obdobia zistenia vývinového rizika dieťaťa, 



Včasná intervencia 
 

122 
 

• klásť dôraz na prvotné informovanie rodičov o diagnóze dieťaťa, 

• poskytovať podporu všetkým členom rodiny (matka, otec, súrodenci, širšia rodina), 

• byť rovnocenným členom tímu odborníkov, 

• spoznať rodiny v rovnakej životnej situácii a vzájomne zdieľať svoje príbehy a rady, 

• podporovať vnútorné zdroje rodiny a kompetentnosť rodičov rozumieť vlastnému 

dieťaťu, 

• porozumieť, akceptovať, prijať a prežívať vlastnú rolu rodiča, 

• poskytovať podporu pre rodinu, v rodine a s rodinou. 

Všeobecným cieľom včasnej intervencie orientovanej na rodinu je podporovať kompetenciu 

dieťaťa participovať na každodennom živote rodiny v snahe dosiahnuť sociálnu inklúziu rodiny 

v komunite, v ktorej žije. Dosiahnutie tohto cieľa okrem iného predpokladá podporovať vývin 

dieťaťa raného veku a podporovať kompetenciu rodičov vnímať, rozumieť a napĺňať potreby 

vlastného dieťaťa.  

 

 Využitie senzorickej stimulácie v domácom prostredí 

V rámci včasnej intervencie orientovanej na rodinu je cieľom podporiť rodičov vo využívaní 

stimulačných prístupov reflektujúcich potreby ich dieťaťa. Vzhľadom na značne širokú škálu 

špecifických aj nešpecifických prejavov dieťaťa s rizikovým vývinom raného veku uvedieme 

vybrané multisenzorické prístupy využiteľné v ich domácom prostredí. 

Zraková stimulácia 

Zraková stimulácia predstavuje metodiku rozvíjania dieťaťa s viacnásobným postihnutím 

s poruchou zraku v ranom veku a využívanie zvyškov zraku. Raný vývin dieťaťa je obdobím 

v ktorom sa prudko vyvíjajú nervové dráhy a dozrieva nervová sústava. Je to obdobie, v ktorom 

je možné intenzívne podporiť vývin zrakových dráh a spracovanie zrakových vnemov. 

Dostatočná stimulácia v ranom veku je rozhodujúcou pre kvalitu zrakového vnímania 

v neskoršom veku. Z tohto dôvodu je každý využiteľný zvyšok zraku veľmi významný, preto 

je vhodné začať so stimuláciou zraku dieťaťa od okamihu zistenia jeho poruchy. Zrakovou 

stimuláciou sa usilujeme o maximálny rozvoj zvyšných funkcií a ich maximálne možné 

využitie v bežnom živote dieťaťa. Pre dieťa má veľký význam aj účelné využívanie schopnosti 

rozlišovať svetlo a tmu, smer, odkiaľ svetlo prichádza, kde sa objavuje tieň, poznanie 

niektorých farieb a tvarov. Zraková stimulácia je odporúčaná všetkým deťom, ktoré majú ťažkú 

poruchu zraku od narodenia alebo k nej došlo krátko po narodení. U väčšiny detí majú lekári 



Včasná intervencia 
 

123 
 

možnosť len veľmi ťažko stanoviť stupeň poškodenia zraku a preto je vhodné aby zraková 

stimulácia bola poskytnutá všetkým deťom, u ktorých možno preukázať že nie sú úplne 

nevidiace. Efektivita zrakovej stimulácie narastá u detí raného a predškolského veku, u detí 

s centrálnou poruchou zraku a viacnásobným postihnutím (Skalická, 1998). 

Vlastná stimulácia zraku integruje v sebe úpravu prostredia a nácvik využívania zraku. Úprava 

prostredia v záujme stimulácie zrakového vnímania vyžaduje voľbu dostatočného kontrastu 

v prostredí (predmety dennej potreby, hračky) (Skalická, 1998): 

• kontrastnými farbami (modrá-biela, červená – biela, modrá – žltá, čierna – biela), 

• vhodným nasvietením priestoru, dôležitých predmetov, využitím lesklých materiálov 

proti svetlu, 

• voľbou žiarivých luminiscenčných farieb, 

• voľbou veľkých a jednoduchých kontrastných vzorov vo väčšej ploche (šachovnice, 

pruhy, sústredené kruhy, veľké body a pod.), 

• voľbou dostatočnej veľkosti predmetov a stimulujúcich plôch, 

• úpravou zovňajšku starajúcich sa osôb, aby dieťa mohlo vnímať tvár (výrazné pery) a 

postavu (využitie pásikavých a iných kontrastných vzorov na oblečení, pri stimulácii 

jednofarebné oblečenie, aby zrak pútala aktivita a podobne). 

Systematický nácvik schopnosti využívať zvyšky zraku prebieha v nasledovných fázach 

(Skalická, 1998): 

• Fáza motivačná má charakter upútania pozornosti dieťaťa na podnet, ktorý už pozná 

(zvuk, vôňa, dotyk....) a jeho spojenie s podnetom zrakovým. 

• Fáza uvedomenia predstavuje situáciu, kedy dieťa môže zrakový podnet vnímať, ale 

nemusí si si byť vedomé toho, že je určený jemu. Podnety preto predkladáme dieťaťu 

pravidelne v určitú dobu, aby si ich začalo spájať s určitým denným rituálom a začalo 

ich očakávať. 

• Fáza lokalizácie znamená, že dieťa o zrakových podnetoch vie, ale nedokáže ich samé 

nájsť, učí sa podnety hľadať. 

• Fáza fixácie znamená, že dieťa sa učí zamerať svoj zrak na podnet, učí sa ovládnuť 

pohyby očí tak, aby mohlo krátko zamerať zrak na podnet. 

• Fáza prenášania pozornosti predstavuje schopnosť dieťaťa fixovať jeden podnet 

a následné učenie sa preniesť pohľad na iný podnet, ktorý sa objavil v jeho zornom poli. 
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• Sledovanie objektov v pohybe je schopnosť udržať pohľad na objekt, ktorý sa 

pohybuje, približuje a vzďaľuje rôznymi smermi.. 

• Fáza orientácie v priestore tzv. skenovanie znamená aktívne využívanie naučených 

schopností, aby v rámci svojich zrakových možností aktívne skúmalo svoje prostredie 

(schopnosť orientovať sa vo väčšom priestore, na ohraničenej ploche vyhľadávať 

systematicky drobné podnety a podobne). 

• Fáza senzomotorickej koordinácie, znamená, že dieťa sa učí predmety, ktoré dokáže 

zafixovať, uchopovať so sprievodnou kontrolou zraku. 

• Fáza symbolická je prechodom od vnímania predmetov trojrozmerných k podnetom 

dvojrozmerným (grafické symboly, rozlišovanie geometrických tvarov). 

• Fáza zovšeobecnenia predstavuje počiatky poznávania symbolov a tvarov zobrazených 

kontúrou a predchádzajúca poznávaniu písmen. 

Pre aktivity zrakovej stimulácie je potrebné zvoliť optimálnu polohu dieťaťa, mať dostatok času 

a čakať na reakciu dieťaťa, integrovať nácvik do denného režimu dieťaťa pričom aktivita musí 

byť pre dieťa zábavou. Je dôležité neprestimulovať dieťa, podnety poskytovať dovtedy pokým 

sú pre dieťa zaujímavé a poskytnúť dieťaťu dostatok odpočinku bez podnetov. 

Sluchová stimulácia 

Dieťa s viacnásobným postihnutím raného veku, zvlášť v prítomnosti poruchy zraku, sa 

sluchovej pozornosti musí učiť. Má ťažkosti so sústredením, pretože nemá dostatok sluchových 

skúseností. Pre dieťa s poruchou zraku sú všetky zvukové signály z okolia dôležité. 

V prvých mesiacoch života je práca s hlasom pre dieťa rovnako dôležitá ako telesný kontakt. 

Smerom k dieťaťu s poruchou zraku hovoríme z diaľky, približujeme sa k nemu a v blízkosti 

sa dotýkame. Popisujeme a komentujeme všetko, čo sa okolo dieťaťa deje, všetky zvuky, ktoré 

môže počuť. Zvuky majú pre dieťa význam ak má za zvukom predstavu toho čo znamená, má 

možnosť sa dotknúť predmetu, ktorý zvuk vydáva – hmatová skúsenosť, deti vnímajú aj 

rezonanciu predmetov. V prvých týždňoch života nie je dôležité čo hovoríme, ale ako to 

hovoríme. Intonácia, rytmus hlasu, príjemné tiché vyjadrenie upokojenia dieťaťa sú možnosti, 

z ktorých dieťa vycíti naše pohnútky a úmysly. U detí po prvom roku života zameriavame 

pozornosť na vyjadrenie sa dieťaťa v smere zvukov. Nejde len o vnímanie a spozornenie pri 

počutí zvukov, ale aj rozlíšenie, poznávanie a úmyselné zopakovanie počutého, prípadne 

lokalizovanie zvuku (Skalická, 1998). 
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Vnímanie priestoru 

Vnímanie seba a svojho miesta v priestore u detí s postihnutím raného veku úzko súvisí 

s komunikáciou, vnímaním času a uvedomením si vlastnej možnosti meniť a ovplyvňovať 

okolie. Vnímanie vlastného tela a jeho častí je do značnej miery ovplyvnené stimuláciou. Časti 

tela ako trup, alebo dlhé časti končatín vnímame skôr preto, že ich existenciu kontrolujeme 

zrakom. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dieťaťu raného veku tieto časti tela pripomínať 

masážami, dotýkaním rôznymi predmetmi a materiálmi, alebo umiestňovaním hračiek na suchý 

zips na miesta, odkiaľ sa ich dieťa snaží odstrániť. Vnímanie a rozlišovanie priestoru je do 

značnej miery dané rozlišovaním činností, ktoré dané miesto určujú, prípadne hračkami, ktoré 

patria do určitého priestoru (napríklad hračka na zaspávanie v postieľke a podobne). Snaha 

dieťaťa dotknúť sa zvukového predmetu mimo vlastného tela môže byť často prvým 

uvedomením si, že svet pokračuje aj za hranicami vlastného tela, zvlášť u detí s poruchou zraku. 

Pre tento účel Lilli Nielsen vypracovala koncept „Little room“ (malej izby) pomôcky, ktorá 

napomáha dieťaťu vnímať priestor a jeho hranice. Strach z veľkého priestoru okolo seba, môže 

byť u mnohých detí dôvodom oneskorenia v samostatnom pohybe. Rozvíjanie vnímania 

priestoru nemožno oddeliť od celkového vývinu ostatných zmyslov a komunikácie ako takej, 

avšak pre pocit bezpečia v priestore má obrovský význam skúsenosť získaná opakovaným 

zážitkom (Vachulová, 1998).  

 

Integrácia zmyslov 

Dieťa vykonáva pohyb spočiatku bezcieľne, avšak až keď za svoj pohyb dostane zrakovú, 

sluchovú alebo dotykovú odpoveď, spojí si pohyb s určitým výsledkom a začína ho cielene 

opakovať. Nevidiace dieťa nezískava za svoje pohyby dostatok zrakových odmien, a tak ich 

prestáva vykonávať. Je dôležité sprostredkovať dieťaťu spojenie pohybu s inými zmyslami, 

pretože až toto spojenie urobí pohyb zmysluplným. Rovnako ako venujeme pozornosť rukám 

stimulujeme aj dolné končatiny tak aby dieťa na každý svoj pohyb nôh získalo zvukovú alebo 

dotykovú odozvu (napríklad šuštiaci papier na nohách, položiť nohy na bubon). 

 

 Aktívne učenie podľa Lilli Nielsen 

Lilli Nielsen bola dánskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou, ktorá sa viac ako 40 

rokov venovala problematike výchovného poradenstva detí so zrakovým a viacnásobným 

postihnutím. Na pozadí filozofie: „Ak je dieťaťu poskytnutá príležitosť, aby mohlo aktívne 
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samostatne  veci preskúmať a ohmatať, dieťa si osvojí zručnosti, ktoré sa stanú súčasťou jeho 

osobnosti“ (Nielsen, 1998) vytvorila metodiku Aktívneho učenia sa dieťaťa z vlastných 

zážitkov a skúseností, kedy sa dieťa samé učí postupné kroky k zvládnutiu zručností. 

Podmienkou pre učenie je predovšetkým vnútorný proces, schopnosť hýbať sa a manipulovať 

s predmetmi (kinematické pohyby). Táto schopnosť sa odvíja od dosiahnutej vývinovej úrovne, 

možnosti vykonávať činnosť vlastným najvýhodnejším spôsobom s dostatkom času a možností 

opakovania. Podmienkou učenia sa je možnosť porovnávať svoje skúsenosti (rozdiely, 

podobnosti, triedenie a zovšeobecňovanie) a zdieľať vlastný záujem a zážitky vo vzájomnom 

kontakte. Základné myšlienky ktoré sa prelínajú „aktívnym učením“ Lilli Nielsen zhrnula 

nasledovne (Preglová, 1998): 

• Iba to, čo sa dieťa naučí samé sa stane súčasťou jeho osobnosti. 

• Trénované deti neprospievajú. 

• Najdôležitejšia je pozornosť, čo môže dieťa robiť. 

U detí s rizikovým vývinom často možno pozorovať tendenciu rodičov a odborníkov viesť časť 

tela dieťaťa v snahe ukázať mu čo od neho chceme, presviedčajú ho, aby pozeralo 

a napodobnilo práve to čo ho chcú naučiť. Často však zažívajú neúspech, pretože dieťa sa danú 

činnosť naučí, avšak používa ju len vtedy, keď to od neho niekto požaduje – nová činnosť sa 

nestane súčasťou jeho osobnosti. Mnohé deti sa stávajú agresívnejšími, vťahujú sa do seba, 

odmietajú ruku dospelého alebo dotyk predmetov prípadne sa uchyľujú k stereotypom. Podľa 

Lilli Nielsen sa nová činnosť stane súčasťou osobnosti dieťaťa a bude ju môcť prirodzene 

používať, vtedy ak mu dáme možnosť učiť sa aktívnym skúmaním a zisťovaním. Dieťaťu 

umožníme vlastnú aktivitu špeciálnymi pomôckami alebo úpravou prostredia tak, aby mohlo 

niečo spôsobiť samé (Preglová, 1998). Lili Nielsen vychádza zo zákonitostí vývinu dieťaťa 

a jeho jednotlivých stupňov, ktoré nie je možné preskočiť. 

Spočiatku dieťa nevie, že sú to jeho ruky, ktoré sa tak zaujímavo hýbu a ono ich môže 

ovplyvniť. Tento prvý zážitok spojenia pohybu so zrakom je veľmi dôležitý pretože vytvára 

v dieťati vedomie seba samého ako aktívneho činiteľa. Dieťaťu s poruchou zraku môžeme 

pomôcť farebným zvýraznením rúk (rukavicami, svietiacim náramkom) alebo ozvučením 

prstov (roľničky). Aby dieťa malo možnosť uchopiť predmet, musí svoju ruku vedieť otvoriť. 

Úchop sa môžeme pokúsiť vyvolať napríklad plastovou nádobou alebo misou plnou drevených 

korálikov, či ryže. Ak sa nádoba dotýka hrudníka alebo stehien dieťaťa a jeho ruka prehrabáva 

obsah misky, zvuk je sprevádzaný chvením a vibráciami, ktoré sa misou prenášajú na telo 
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dieťaťa a lákajú dieťa k vlastnej aktivite. Tým že dieťaťu pomáhame objavovať predmety, ktoré 

ľudia okolo neho používajú, pomáhame mu pochopiť, že dianie okolo neho má nejaký zmysel.  

Lilli Nielsen pre potreby stimulácie detí raného veku vytvorila niekoľko pomôcok, pričom 

tvrdí, že pokiaľ dieťa nie je stimulované ponukou predmetov vyžadujúcich napnutie všetkých 

síl, jeho vývin sa zastaví. 

• Little room (malá izba) je konštrukcia v tvare kvádra bez jednej z bočných stien 

a podstavy v ktorej dieťa leží. Vnútorné plochy stien sú opatrené rôznymi povrchmi 

(hmatová stimulácia). Na strope malej izby sú na gume zavesené rôzne predmety, aj 

ozvučené (hmatová a sluchová stimulácia). Prostredníctvom manipulácie s predmetmi 

má dieťa možnosť pochopiť, preskúmať, porovnať, ohmatať a oddeliť objekty. 

Uchopovanie predmetov v malej izbe súčasne rozvíja sluchové vnímanie, povedomie 

o zvuku, lokalizáciu zvuku a príčinnú súvislosť zvukov. 

• Hmatová doska, je drevená doska so 16 štvorcami o veľkosti 8 x 8 cm, na ktorej sú 

vedľa seba pripevnené rôzne materiály (vlnitá lepenka, podložka pod mydlo, rohož, 

žinka, menčester, drôtenka na riad, obal z bonboniéry a podobne). Porovnávaním 

rozdielnych materiálov sa dieťa učí poznávať rôzne zmyslové kvality a vzťahy medzi 

nimi. 

• Pružinová doska umožňuje pohyb nôh, posilňovanie svalov v rôznych polohách, 

a súčasne pohybový zážitok (vibrácie, zmena polohy) detí s viacnásobným postihnutím 

raného veku. 

• Hracia skrinka predstavuje škatuľku v ktorej je uschovaný prehrávač. Stisnutím viečka 

možno spustiť alebo vypnúť hudbu, alebo obmieňať skladby. Vibrácie a zvuky vznikajú 

ako následok vlastnej aktivity dieťaťa rukou, chodidlom, alebo hlavou. 

• Manipulačná kniha predstavuje drevenú stojacu konštrukciu s drevenými 

dierkovaným stranami ktoré môže dieťa otáčať. Na každej zo strán je aktívny prvok, 

dieťa má možnosť vybrať si ho a čítať samé. 

• Rezonančná doska je doskou o veľkosti 150 x150 cm a hrúbke 4 mm s obrubou 2 x 2 

cm (rezonancia). 

Dieťa samé je odbornı́kom na svoje rané učenie (prirodzená schopnosť), dospelý musı́ odhaliť 

spôsob podpory jeho učenia a využı́vať trpezlivosť k tomu, aby sa dieťa učilo z vlastnej 

skúsenosti. Dieťa musí mať dostatok príležitostí na učenie. Aktívne učenie vychádza z bežného 

vývinu  a z predpokladu, že každé dieťa je schopné učiť sa. V popredí záujmu metodiky Lilli 

Nielsenovej je vývin vlastnej identity a nezávislosti. 
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 Bazálna stimulácia a Snoezelen v kontexte včasnej intervencie 

Autorom konceptu bazálnej stimulácie je nemecký profesor Andreas Fröhlich, ktorý v 70. 

rokoch minulého storočia pracoval ako pedagóg v Rehabilitačnom centre Landstuhl 

v Nemecku. Venoval sa prevažne deťom s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím, teda 

deťom s obmedzenou hybnosťou a so zmenami v oblasti komunikácie, intelektu a vnímania. 

U týchto detí v dôsledku ich postihnutia bolo takmer nemožné nadviazať verbálnu 

komunikáciu, preto hľadal spôsoby na báze komunikácie somatickej, vestibulárnej a vibračnej 

(Friedlová, 2005). Na základe dlhodobých výskumov a vlastných pozorovaní dospel 

k presvedčeniu, že elementárne, vrodené schopnosti každého ľudského organizmu poskytujú 

dostatok počiatočného materiálu k stimulácii v oblasti vnímania a komunikácie (Friedlová, 

2006).  

Bazálna stimulácia je koncept, ktorý poskytuje dieťaťu s postihnutím  v ranom veku širokú 

škálu podnetov a možností podporujúcich vývin ich osobnosti. Pod pojmom bazálna môžeme 

rozumieť základná, to znamená elementárna ponuka stimulácie, ktorá je poskytovaná v tej 

najjednoduchšej podobe (Vítková, 2005). Kľúčovým princípom bazálnej stimulácie je 

uvedomenie si, že pomocou tela môžeme dieťa uviesť do reality sprostredkovaním vnemov 

a skúseností. Friedlová (2005) vo svojej publikácii uvádza nasledovné princípy, o ktoré sa 

opierajú všetky prvky konceptu bazálnej stimulácie: 

• Zmysly vnímania sa utvárajú postupne. 

• Schopnosti a činnosti dieťaťa majú spoločné neuronálne prepojenie. 

• Dieťa formujú jeho skúsenosti. 

• Dieťa vníma tak dlho, pokiaľ dýcha. 

• Nejasné podnety vedú k zníženej schopnosti reagovať. 

V intervencii s dieťaťom s ťažkým viacnásobným postihnutím raného veku kladie bazálna 

stimulácia veľký dôraz na hierarchiu jednotlivých oblastí vnímania. Vychádza vždy od 

najnižších zmyslov, ktorými sú (Vítková, 2005): 

• Somatické vnímanie je reprezentované najväčším a ontogeneticky najstarším orgánom 

tela, kožou. Z tohto dôvodu poskytuje najväčší priestor pre vnímanie širokej škály 

podnetov, ktorými sú napríklad vnímanie tepla, chladu, tlaku, vlhkosti, alebo dotyku.  

• Vestibulárne vnímanie – vnímanie polohy tela a gravitácie zabezpečuje vestibulárny 

aparát, ktorý sa nachádza vo vnútornom uchu. Dieťaťu s mentálnym alebo 



Včasná intervencia 
 

129 
 

viacnásobným postihnutím sú sprostredkované informácie o polohe tela v priestore 

a jeho zmenách.  

• Vnímanie vibrácií – táto oblasť úzko súvisí so somatickým vnímaním, pretože 

vnímanie vibrácii sa vzťahuje na svalstvo, kožu a kosti. Ležiace dieťa s ťažkým 

postihnutím má silne zredukovanú škálu podnetov a preto aj bežné vibrácie pri chôdzi, 

státí či sede sú pre neho výnimočné. Podnety vibrácií poskytujú takýmto osobám nielen 

informácie o polohe vlastného tela, ale aj o jeho hraniciach. 

Na tieto tri základné, hierarchicky najnižšie oblasti vnímania nadväzujú ďalšie oblasti bazálnej 

stimulácie medzi ktoré patria orálne, olfaktorické, akustické, taktilno-haptické a vizuálne 

podnety (Vítková 2005; Friedlová, 2006).  

Cieľom konceptu bazálnej stimulácie je celková podpora organizmu a umožnenie vnímania tak, 

aby u dieťaťa s postihnutím raného veku dochádzalo k „podpore rozvoja vlastnej identity, 

možnosti nadviazať komunikáciu so svojím okolím, zvládnutiu orientácie v priestore a čase 

a zlepšeniu funkcie organizmu“ (Friedlová, 2006). Jednotlivé oblasti vnímania poskytujú 

široký priestor pre stimuláciu a vnímanie podnetov. Na základe vedeckých poznatkov 

z jednotlivých oblastí boli navrhnuté a vypracované konkrétne formy stimulácie, ktoré profesor 

Fröhlich rozdelil a pomenoval na základe troch bazálnych oblastí vnímania na (Fröhlich, 1996):  

 

Somatická stimulácia 

Cieľom tejto stimulácie je dať pocítiť dieťaťu vlastné telo, ukázať mu že jeho telo má svoje 

hranice a že je nasmerované do okolia vo forme nadväzovania kontaktov. Jednotlivé činnosti 

a prvky v tejto stimulácii vychádzajú zo základných činností bežného života, akými sú kúpanie, 

krémovanie, fénovanie a iné. Všetky tieto činnosti nadobúdajú v stimulácii detí raného veku 

určitý systém a poriadok a sú praktizované s čo najväčšou citlivosťou a reflektovaním potrieb 

dieťaťa. Do tejto oblasti zaraďujeme nasledovné stimulácie (Fröhlich, 1996): 

Stimulácia posýpaním, využíva rôzne prírodné materiály. Dieťa je položené do vane alebo inej, 

nie chladnej nádoby, kde môžeme na jeho telo a končatiny sypať prírodný materiál, ktorým 

môže byť napríklad šošovica, ryža, piesok a iné. Tento drobný materiál ponúka svojou 

štruktúrou a teplotou nové podnety na tele dieťaťa. 

Suchá sprcha je závesná pomôcka vyrobená z dlhých, farebných a priesvitných lamiel pod 

ktorými dieťa leží. Svojou farebnosťou upútava pozornosť dieťaťa a stimuluje nielen jeho zrak 

ale aj hmat, pretože dieťa sa za nimi naťahuje. 
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Celkovo upokojujúca stimulácia a celkovo povzbudzujúca stimulácia, sú dva postupy 

stimulácie hraníc tela. Ich účinky vyplývajú z názvu a pôsobia upokojujúco alebo naopak 

stimulujú k aktivite. Pri tejto forme stimulácie využívame dotyk a je možné ju využiť i pri 

bežných každodenných činnostiach v starostlivosti o dieťa ako sú kúpanie, krémovanie či 

utieranie uterákom.  

Stimuláciou fénovaním, plynulým prúdom teplého či studeného vzduchu, môžeme poskytnúť 

dieťaťu nové zážitky vnímania vlastného tela a vyvolať tak reakciu na zmenu teploty, čo môžu 

byť pre dieťa nové informácie. 

Neurofyziologická stimulácia podľa Bobath konceptu má nezastupiteľné miesto v stimulácii 

jednotlivcov s detskou mozgovou obrnou, konkrétne hemiparézou. Princíp tejto stimulácie 

spočíva v dôraznom naznačení stredovej línie tela a stimulácii telesných hraníc, najmä 

na postihnutej strane tela. 

Poloha hniezdo a poloha múmie, poskytujú stimuláciu telesných hraníc, navodzujú pocit 

istoty a bezpečia a pôsobia celkovo upokojujúco. Dieťa je špeciálne usadené na lôžku alebo 

kresle a obložené špeciálnymi vankúšmi.  

 

Vestibulárna stimulácia 

Vestibulárna stimulácia poskytuje dieťaťu uspokojenie základných potrieb, ktorými sú potreba 

pohybu a potreba aktivity a preto pôsobí upokojujúco. Jej cieľom je poskytnúť informácie 

o polohe tela v priestore, navodiť orientáciu a komunikáciu s prostredím. Dieťa môže vnímať 

svoje telo v priestore novým spôsobom vďaka gravitácii a váhe svojho tela. V tejto stimulácii 

sa využívajú rôzne visiace vaky, hojdacie kreslá, závesné siete, kolísavé vane a hojdačky 

(Fröhlich, 1996).  

 

Vibračná stimulácia 

Prostredníctvom vibračnej stimulácie sa dieťa môže naučiť, že aj javy ktoré nie sú uchopiteľné, 

ale cítime ich len ako vibrácie, existujú a majú svoj význam. Prvou takouto skúsenosťou 

s ktorou sa dieťa stretáva je ľudský hlas, ktorým mu môžeme sprostredkovať množstvo nových 

informácií. V tejto stimulácii využívame všetky dostupné pomôcky, ktoré poskytujú vibrácie. 

Môžu nimi byť hudobné rytmické nástroje, Orffove hudobné nástroje alebo elektricky zosilnené 

vibrácie prostredníctvom vibračných masážnych prístrojov (Fröhlich, 1996).  
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Profesor Fröhlich charakterizoval a rozpracoval koncept, ktorý sa zmenil z čisto 

funkcionálneho na komplexný a „Fröhlich bazálnu stimuláciu“ klasifikuje ako známu a za 

menej známe pokladá len prvky nové, ktoré boli do konceptu postupne zapracované (Fröhlich, 

1996). Za menej známe prvky terapií, ktoré ale majú svoje miesto v bazálnej stimulácii 

považuje (Fikar, 1996): 

• Prvky Mall Terapie – pri tejto terapii sa spájajú viaceré metódy stimulácie a prístupov. 

Mall svoje postupy vníma v prvom rade ako spôsob nadviazania kontaktu s dieťaťom 

s ťažkým postihnutím. Vychádza z narušenej komunikačnej schopnosti a na jej základe 

prezentoval možnosti komunikácie a komunikačných kanálov. Veľký dôraz kladie na 

rytmus dýchania a považuje ho za základný vyjadrovací prostriedok človeka. 

Vychádzajúc zo sily ranej symbiózy matky a dieťaťa siaha k prvotným formám 

komunikácie, ktorá medzi nimi prebieha, akými sú hmkanie, pospevovanie, výkriky, 

dotyky alebo pohyby tela. V rámci Mall terapie sú obsiahnuté aj prvky z Funkcionálnej 

terapie uvoľnenia Fuchsa, Terapie objatím Tingerbergen, Integrovanej terapie tela 

podľa Besemsa a prvky zo Senzomotorického tréningu zmyslového vnímania. 

• Terapia podľa Besemsa – pod pojmom „terapia tela“ rozumieme súbor metód 

a prvkov stimulácie, ktoré pôsobením na telo vytvárajú priestor zmenu celej osobnosti. 

Pri tejto terapii je možné pozorovať elementy geštalt psychológie a jej obrazu nazerania 

na človeka. Besemsova terapia vychádza z poznania, že dieťa s postihnutím získava tri 

druhy skúseností, a to: negatívne, pozitívne a chýbajúce skúsenosti. Chýbajúce 

skúsenosti charakterizuje ako také, ktoré vedú k narušeniu bazálnej dôvery. Cieľom 

tejto terapie je teda, aby dieťa s postihnutím čo možno najkomplexnejšie zažilo seba 

samého a aby nadobudlo skúsenosti so sebou samým. Ďalšími dôležitými cieľmi sú 

budovanie sebadôvery, sebahodnotenia a rozvoj komunikácie, a nadväzovanie 

kontaktov s okolím. 

• Jörimannovej koncepcia – táto koncepcia bola vyvinutá predovšetkým pre deti 

s mentálnym postihnutím a pre deti s detskou mozgovou obrnou. Začína v bode, kde sa 

jednotlivec s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím stretáva s problémom 

nadviazať komunikáciu s okolím v dôsledku obmedzenia pohybu. Táto koncepcia 

vytyčuje nasledovné ciele: vybudovanie dôverného vzťahu, tepla a prijatia, uvoľnenie 

kŕčovitého svalstva prostredníctvom príjemného zážitku, v uvoľnenom stave korigovať 

deformity končatín a tela, prežitie uvoľnenia a dobrého, telesného a duševného stavu 

v rôznych polohách tela. Využíva dotyky a polohovanie, ktoré sú sprevádzané piesňou 
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alebo pospevovaním. Dieťa s postihnutím je zahrnuté do interakcie, to znamená 

vzájomného pôsobenia a nie je dopredu stanovený plán, ktorý je potrebné splniť. Týmto 

spôsobom je možné docieliť stav uvoľnenia a budovania dôvery a vzťahu. 

• Masáže podľa Leboyera – ide o takzvanú „hladkajúcu masáž“, ktorá sa používa vo 

vývinovej stimulácii, v starostlivosti o deti s ťažkým viacnásobným postihnutím. 

Prinavracia sa k bazálnej potrebe po jemnom dotyku malého dieťaťa a po pohladení. 

Princíp spočíva v postupnej masáži a jemnom hladení celého tela od ramien až po dolné 

končatiny. 

Koncept bazálnej stimulácie sa veľmi úzko spája s relaxačnou terapiou v špeciálnej miestnosti. 

Relaxačnou terapiu rozumieme terapiu, ktorá sa nazýva „Snoezelen“.  

 

Snoezelen 

Názov Snoezelen vychádza z dvoch výrazov „snuffelen“, znamená ovoniavať, stimulovať a 

„doezelen“, driemať, relaxovať. Obsahom terapie je spojenie relaxácie a aktivizácie. Cieľom je 

celkové uvoľnenie napätia a obnovenie spontánnej aktivity dieťaťa. Je to metóda, ktorá je 

vhodná najmä pre deti s viacnásobným postihnutím a deti, ktoré komunikujú s prostredím 

najmä cez senzorické a motorické vnemy. Do skupiny detí, pre ktoré je táto terapia vhodná, 

zaraďujeme aj deti, ktoré v dôsledku poškodenia centrálnej nervovej sústavy majú obmedzenia 

najmä v motorickom vývine. Vplyvom motorických a senzorických vnemov ako sú počutie, 

dotyk, svetlá, chute, vône, cítenie je pozornosť zameraná na zmyslové podnety, ktorých 

nevšednosť zanecháva hlbokú stopu. Prepojenie snoezelenu a bazálnej stimulácie môžeme 

vidieť aj v tom, že deti, ktoré využívajú túto terapiu sú často odkázané na vnímanie 

a spoznávanie prostredníctvom zmyslových vnemov s následnou odpoveďou sprievodnými 

pocitmi. Preto podstatou tejto terapie je rozvoj vnímania orientovaného na telo (Opatřilová, 

2005). Snahou snoezelenu je ponúkať selektívne podnety a eliminovať podnety nadbytočné. 

Dôraz je kladený na to, aby sa vytvorilo príjemné, spontánne a pokojné prostredie, kde je 

iniciatíva viac ponechaná na dieťa. Nevyhnutnou súčasťou snoezelen je využívanie prvkov 

bazálnej stimulácie. Ide o sprostredkovanie elementárnych podnetov, na takej úrovni, ktorá je 

pre dieťa zrozumiteľná. Využívajú sa v nej hmatové, taktilno-kinestetické, emočné a sociálne 

zážitky. Cieľom je vytváranie vlastných skúseností, ktoré zlepšujú diferenciáciu podnetov. 

Tieto podnety predpokladajú zameranie na vlastnú aktivitu a tým sa zlepšujú predpoklady pre 

lepšiu komunikáciu a spoluprácu. Terapeut, ktorý pracuje s dieťaťom v miestnosti, by sa mal 
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vyvarovať ponúkaniu svojich vlastných predstáv dieťaťu, pričom jeho úlohou je iba 

usmerňovať priebeh získavania skúseností dieťaťa (Opatřilová, 2006).  

Terapia sa realizuje v špeciálne upravenej miestnosti, ktorá poskytuje mäkkú príjemnú podlahu, 

vodnú posteľ s baldachýnom, masážne kreslo, diverzné ležadlo, hojdačku, visiaci valec 

v podobe akvária, alebo kvadrofónové zvukové zariadenia. Pre využitie stimulačných metód 

je miestnosť vybavená stropným osvetlením s možnosťou výberu šiestich farieb, ktoré dokážu 

zmeniť celé farebné zladenie miestnosti. K stimulácii zrakového vnímania je možnosť vybrať 

aj striedanie farieb, alebo točenie s výberom rýchlosti. Zaujímavé svetelné efekty na stenách 

môže dotvárať zrkadlová guľa, svetelný kotúč a projektor tekutého obrazu. Pri stimulácii 

sluchového vnímania sa využívajú rôzne formy relaxačnej,  stimulačnej alebo reprodukovanej 

hudby. Základom pre taktilnú stimuláciu sú príjemné poťahy na posteli, vankúše, kožušiny, 

rôzne látky zavesené, alebo voľne položené v priestore, aktuálne predmety ako sú masážne 

koberčeky, nádoby s materiálmi, bazén s loptičkami alebo bublifuky. 

V miestnosti, v ktorej sa realizuje snoezelen spolu s prvkami bazálnej stimulácie, je vhodné 

najmä u detí s detskou mozgovou obrnou využiť polohovanie. Polohovanie je jednou 

z najčastejšie používaných techník (Opatřilová, 2006). Prostredníctvom polohovania 

poskytujeme dieťaťu základné informácie o svojom tele a výrazne stabilizujeme vnímanie 

telesnej schémy. V koncepte bazálnej stimulácie sa polohovanie využíva najmä na stimuláciu 

vnímania vlastného obrazu, poskytnutie informácií dieťaťu o jeho tele, sprostredkovanie 

informácií o jeho telesných hraniciach, stimuláciu k pohybu a pohybovým aktivitám, možnosť 

vnímať symetriu tela, podporiť motoriku, umožniť vnímať vizuálne podnety a optickú 

stimuláciu. Výrazná somatická stimulácia je dieťaťu umožnená polohou „múmie“ a polohou 

„hniezda“. Poloha hniezdo umožňuje dieťaťu vnímať jeho vlastné telo a tým eliminovať 

následky degeneratívnej habituácie. Poloha hniezdo dáva dieťaťu možnosť zažiť komfort 

a sprostredkováva príjemné pocity. Taktiež dodáva pocity istoty a zlepšenie vnímania hraníc 

svojho tela. Poloha „múmia“ sa využíva predovšetkým u tých detí, u ktorých je potrebná 

intenzívna stimulácia vnímania svojho tela. Ide o deti s  detskou mozgovou obrnou a klientov 

vo vigílnej kóme. Pri realizácii polohovania je dôležité klásť dôraz na kvalitu poskytovaných 

dotykov (Friedlová, 2006). 

 

 Montessori terapia v kontexte včasnej intervencie 

Jedným z pedagogických smerov, ktoré začali vznikať v druhej polovici 19. storočia, bol smer 

ktorého hlavnou predstaviteľkou bola Mária Montessoriová. Základným špecifikom uvedeného 
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smeru bol pedocentrizmus, teda požiadavka slobodnej výchovy, samostatné a slobodné 

rozvíjanie osobnosti dieťaťa bez zásahov okolia a pedagóga do procesu zrenia. Základnou 

požiadavkou uvedeného smeru je pomôcť dieťaťu na ceste k dosiahnutiu vlastnej nezávislosti. 

Kľúčovou osobnosťou Montessori pedagogiky bola talianska lekárka Mária Montessoriová. 

Mária Montessoriová v snahe identifikovať najefektívnejšie spôsoby edukácie detí 

s postihnutím spoznala názory francúzskeho lekára a učiteľa jednotlivcov so sluchovým 

postihnutím Jeana – Marca Gasparda Itarda, ako aj psychiatra a pedagóga Edouarda Séguina.  

Jean-Marco Gaspard Itard v zmysle koncepcie Montessori pedagogiky položil základy 

zmyslovej výchovy prostredníctvom zmyslového materiálu, ktorého špecifiká sú aplikované 

až podnes. Podstata zmyslového materiálu v rámci stimulácie dieťaťa spočíva v izolácii 

jednotlivých zmyslových vnemov, v zvýraznení kontrastu, v možnosti hľadania dvoch 

zhodných predmetov, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako aj v možnosti vlastnej kontroly chyby, 

ktorá dieťaťu možní odhaliť chybný krok. Edouard Séguin, francúzsky lekár postavil do centra 

pozornosti dôslednú výchovu a subjektivitu jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Oproti 

„mohutnému zrovnoprávňovaniu“ vyučovacích metód postavil „rešpekt pred individualitou“. 

S týmito radikálnymi názormi bol Edouard Séguin vo svojej dobe značne progresívny.  

Myšlienky oboch lekárov ovplyvnili Máriu Montessoriovú, pretože v nich našla odpovede na 

mnoho otázok, ktorými sa zaoberala. Dospela k záveru, že mentálne postihnutie je skôr 

problémom pedagogickým, ako medicínskym. Následne na základe poznatkov z medicíny 

venovala podstatnú časť svojho aktívneho života edukácii detí s postihnutím a hľadaniu 

súvislostí medzi sociálnym pôvodom a školskou úspešnosťou. Za najpodstatnejšie v edukácii 

detí s postihnutím považovala vyučovanie prispôsobené konkrétnemu dieťaťu. 

Montessori pedagogika je v interakcii liečebný pedagóg – dieťa nedirektívna, pričom direktívy 

spočívajú v materiáli a metóde. Úlohou liečebného pedagóga je nenápadným spôsobom viesť 

dieťa, taktne mu pomáhať a ponúkať mu činnosti, ktoré zodpovedajú jeho vývinovej úrovni. 

Z nich si následne dieťa vyberie takú, ktorá ho najviac oslovila a ktorá vychádza z jeho 

vnútorných potrieb. Okrem činnosti si dieťa volí aj pracovné miesto, rytmus svojej aktivity a to, 

či bude pracovať samostatne, alebo bude s niekým spolupracovať.  

Kľúčovým pre vznik Montessori terapie je rok 1997, kedy v Mníchove bol organizovaný 18. 

Medzinárodný kongres pedagogiky Márie Montessoriovej. Na tomto mieste boli prezentované 

možnosti využitia metód Márie Montessoriovej pri práci s deťmi s rôznym druhom postihnutia, 

predovšetkým pre deti choré, deti s mentálnym, sluchovým postihnutím a poruchami reči. 
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So vznikom Montessori terapie je úzko spojené meno profesora Theodora Hellbruggeho, 

nemeckého pediatra, ktorý si uvedenú koncepciu aplikoval v integrovanej edukácii detí 

intaktných a detí s postihnutím, ako aj v pedagogickej terapii detí s postihnutím, ktoré nebolo 

možné integrovať. 

Montessori terapia je rozšírením Montessori pedagogiky, kedy základy Montessori pedagogiky 

sú spojené s poznatkami z neuropsychológie, neurofyziológie a genetiky. Montessori terapia je 

orientovaná na celkovú stimuláciu dieťaťa s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Vývin 

dieťaťa je stimulovaný rozsahom cvičení, ich charakterom a spôsobom, akým sú uplatňované 

pri práci s jednotlivými deťmi, bez ohľadu na konkrétny druh postihnutia. Podstatnú úlohu 

zohráva spôsob podania činnosti dieťaťu s postihnutím, druh predmetnej činnosti, ale aj miera 

konkrétnej činnosti a frekvencia jej opakovania. Montessori terapia pomáha dieťaťu, jeho 

rodine a okoliu akceptovať a prijať postihnutie svojho dieťaťa.  

Medzi základné ciele Montessori terapie je možné zaradiť nasledovné: (1) podnecovanie 

samostatnosti a samostatnej práce dieťaťa; (2) stimulácia jeho mentálneho, motorického, 

rečového, sociálneho a emocionálneho vývinu, percepcie; (3) rozvíjanie koncentrácie 

pozornosti v priebehu hry a práce; (4) podnecovanie schopnosti nadväzovať sociálne kontakty; 

(5) odbúranie nápadností v správaní. Hlavným cieľom Montessori terapie však je inklúzia detí. 

Montessori terapia sa zároveň usiluje rozpoznať senzitívne obdobia detí s postihnutím a hľadá 

predmety, činnosti, ktoré môžu dieťa zaujímať.  

Medzi základné princípy Montessori pedagogiky je možné zaradiť nasledovné:  

• „Pomôž mi aby som to dokázal sám!“  

• „Pozoruj dieťa.“  

• „Neruš dieťa pri práci!“ 

• Rešpektovanie senzitívnych období.  

• Pripravené prostredie.  

• Slobodná voľba. 

• Vekovo zmiešané skupiny. 

Montessori terapiu je možné realizovať formou individuálnej, alebo skupinovej terapie. Cieľom 

individuálnej Montessori terapie je prenášať aj najmenšie kroky cvičení praktického života a 

zmyslových cvičení z terapeutickej situácie do domáceho prostredia. Individuálna terapia je 

realizovaná s dieťaťom s postihnutím za prítomnosti rodiča. Skupinová forma Montessori 

terapie vytvára priestor pre nadväzovanie prvých sociálnych kontaktov dieťaťa s postihnutím.  
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 Záver 

Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím 

raného veku vyžaduje prítomnosť transdiciplinárneho tímu, ktorého súčasťou je rodina dieťaťa. 

Len v partnerstve s rodinou je možné podporiť vývin dieťaťa v záujme dosiahnutia jeho 

maximálne možnej kompetencie. Voľba akéhokoľvek mutisenzorického prístupu 

orientovaného na dieťa a podporu jeho vývinu nie je dostatočnou, ak tento prístup alebo 

filozofické smerovanie nie je voľbou rodiny, rodina mu neverí, neprijala ho do svojho života 

a nedokáže na ňom aktívne participovať. 
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 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MULTISENZORIALITY 

V PRÍPRAVE PROSTREDIA PRE POTREBY 

LIEČEBNOPEDAGOGICKEJ TERAPIE U DETÍ 

Petra MITAŠÍKOVÁ 

 

Zámer kapitoly: Zámerom kapitoly je sprostredkovať informácie o teoretických základoch 

a prostriedkoch, na ktorých je založený multisenzorický prístup k dieťaťu 

v liečebnopedagogickej terapii. Historické koncepty a myšlienky reformných pedagógov 

a filozofov sú v súčasnosti znovuobjavované a v kontexte inklúzie jednotlivcov s rôznymi 

znevýhodneniami do spoločnosti aj prakticky s úspechom v rámci terapeuticko-výchovneho 

výchovného pôsobenia aplikované. 

Kľúčové slová: reformní pedagógovia, „oslobodenie dieťaťa“, slobodný rozvoj človeka, 

výchova slobodného človeka, „sloboda“,  možnosti voľby, sebadisciplína, prirodzená výchova, 

prirodzené zákonitosti vývinu, príroda ako prirodzené výchovné prostredie, pripravené 

prostredie 

 

V súčasnosti zaznamenávame v spoločnosti volanie o zreformovanie školského systému. 

Hovoríme o inklúzii, o zmene postojov k inakosti a rôznosti, o individualizácii prístupu 

k deťom, o slobodnej výchove resp. výchove k slobode, k úcte a k vzájomnému rešpektu.  

Podobné volania  sa objavovali už aj minulosti v dielach veľkých reformných pedagógov ako 

bol Jean Jacques Rousseau (1712-1778), z ktorého diela vyšiel druhý veľký reformátor Johan 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Myšlienky Rousseaua významne ovplyvnili aj ruského 

filozofa Leva Nikolajeviča Tolstoja (1828-1910). Daní autori svojimi odvážnymi názormi 

ovplyvnili pedagogickú vedu na dlhé roky a stali sa východiskom pre ďalších významných 

reformných pedagógov. Patria medzi nich Talianka M. Montessoriová (1870-1950), Švajčiar 

E. Claparede (1873-1940), Američan J. Dewey (1859-1952) ale i nemecký hudobný skladateľ 

C. Orff (1895-1982) – vďaka svojmu celosvetovo rozšírenému Schulwerku – konceptu 

elementárnej hudobnej výchovy. Všetci spomínaní autori sú svojimi pedagogickými názormi 

radení do hnutia reformnej pedagogiky – alebo tzv. hnutia novej výchovy. Svojimi dielami 

presadzovali posolstvá slobody vo výchove. Do popredia postavili predovšetkým dieťa. 

Zaostrili pozornosť na jeho záujmy, jeho vnútorný svet, skutočné potreby, jeho radosti aj 
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starosti. Prišlo sa na to, že dieťa je indivíduum, s ktorým je potrebné zachádzať citlivo 

a s láskou. Podľa daných autorov treba prebúdzať skutočný záujem dieťaťa, využívať jeho 

obrazotvornosť, vnútornú energiu, túžbu po aktívnom tvorivom uplatnení, vynikajúco 

fungujúcu pamäť, spontánnosť, túžbu a radosť z práce a ich neobyčajnú citlivosť a citovosť. 

Detstvo bolo znovuobjavené ako svojbytná hodnota. 

 

 Teoretické koncepcie reformných pedagógov v liečebnej pedagogike 

Jadro Rousseauových pedagogických názorov je obsiahnuté v jeho monumentálnom diele 

nazvanom Emil, alebo o výchove (1762). Ide o umeleckú víziu slobodného rozvoja vnútra 

dieťaťa. Piliermi daného diela sú tri ideály (Poš, 1969): 

• sloboda človeka,  

• prirodzená výchova a  

• protest proti všetkému starému v zmysle vyhľadávania vo výchove všetkého nového. 

Rousseau (1910) o slobode a rovnosti píše, že všetci ľudia sú si rovní. Je v prvom rade ich 

spoločenským poslaním byť človekom. Povolanie, ktorému chce učiť človeka, je práve život. 

Sloboda znamená podľa Rousseaua stále cestu vpred, všestranné rozvíjanie osobnosti, 

smerovanie k plnosti života, nevadí pritom, ak je to život s rozpormi a krízami, pádmi 

a prekonávaním útrap. Človek skutočne slobodný chce iba to, čo môže a robí to, čo sa mu páči 

(Rolland, 1948 podľa Poš, 1969). Kritiku – až „obžalovanie“ nevhodného prístupu dospelých 

k deťom nachádzame aj v diele M. Montessori. Autorka (1998) píše, že dieťa sa nemôže vyvíjať 

a rásť, ako by malo, pretože ho dospelý „potláča“. Dospelí (mysliac najmä na tých najbližších 

– rodičov, učiteľov a vychovávateľov) deťom a adolescentom nerozumejú, čo spôsobuje, že sú 

s nimi v trvalom konflikte. Dieťa nevidia také, aké je, ale také, akým by ho chceli vyformovať 

na vlastný obraz. Dospelí vidia samých seba ako stvoriteľov dieťaťa. Vidia sa ako model, podľa 

ktorého sa dieťa musí vytvarovať. Akákoľvek odchýlka na strane dieťaťa je vždy dospelým 

považovaná za zlo, ktoré sa musí urýchlene napraviť (často trestami a odmenami). Dospelí 

takto nevedomky potláčajú osobnosť dieťaťa.  

Valente (2017) hovorí o montessoriovskej pedagogike ako o postoji úcty voči dieťaťu. Dieťa 

má poslanie, svoju životnú úlohu sebautvárania jedinečného ľudského jednotlivca pripraveného 

nájsť svoje miesto vo svete. Výchova znamená sprevádzať ho na tejto ceste, rešpektovať 

prirodzené obdobia jeho rozvoja a prechovávať dôveru v to, že jeho vnútorný učiteľ ho povedie 

smerom, ktorý určila príroda. Úlohou dospelých je poskytovať dieťaťu tie správne nástroje, bez 

pokusov robiť niečo namiesto dieťaťa, alebo ho učiť niečo, čo ešte nie je pripravené sa učiť. 
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Dôverujme vnútornej motivácii dieťaťa sa učiť, samo sa motivovať. Takýto postoj je 

v priamom rozpore so spôsobom výchovy odmena – trest. Rešpektovať dieťa znamená, že 

budeme akceptovať prácu dieťaťa aj vtedy, ak sa nám zdá, že nerobí nič výnimočné.  

V románe „Emil alebo o výchove“ (1910b) je základným cieľom výchovy podľa Rousseaua 

výchova slobodného človeka, ktorý bezhranične miluje slobodu. Podľa Valente (2017) je 

sloboda pravdepodobne najkontroverznejšou a najnesprávnejšie pochopenou zásadou aj 

v montessoriovskej metóde. Sloboda neznamená, že dieťaťu všetko dovolíme a neurčíme 

žiadne hranice. Dať dieťaťu slobodu znamená, že mu dovolíme prejavovať svoje potreby, jeho 

vnútorné impulzy, že mu poskytneme možnosť voľby, akým aktivitám sa bude venovať 

v rozmedzí jeho obmedzených schopností. Slobodné konanie dieťaťa nájde svoju vlastnú 

hranicu vzhľadom na ostatných, na seba a svoju vlastnú bezpečnosť. Koncept slobody je úzko 

prepojený so sebadiciplínou. Dať dieťaťu slobodu znamená poskytnúť mu prostriedok na 

rozvíjanie sebadisciplíny.  

Rousseau vo svojom filozoficko-pedagogickom diele volá po prirodzenej výchove. Koncept 

prirodzenosti nachádza v prírode. Autor podrobne určuje, ako postupovať pri výchove Emila. 

Svojho chovanca na začiatku druhého obdobia vytrháva z tzv. skazenej spoločnosti a chce ho 

vychovávať v prírode, mimo spoločnosti. Knihou dieťaťa má byť sama príroda. „Opusťme 

zatuchnuté učebne, tie mučiarne tela i ducha“ a vyjdime do voľnej prírody. Príroda deti neustále 

cvičí, otužuje ich povahu všemožnými skúškami. Prirodzená výchova znamená pre Rousseaua 

návrat k prírode, nastolenie zákona prirodzeného vývinu. Život je potrebné preciťovať. Učiteľ 

má byť hlbokým pozorovateľom dieťaťa, ktorý sa vie do dieťaťa vcítiť a prežívať s ním obdobie 

jeho detstva. Dieťa má podľa neho zvláštne videnie sveta a to má tiež pedagóg poznať 

a poznávať (Poš, 1969).  

Podobný postoj k formatívnemu vplyvu prírody nachádzame aj v diele Tolstoja. V Jasnej 

Poľane založil školu pre nevoľnícke deti a sám v nej vyučoval aj napriek tomu, že vzdelávanie 

nevoľníckych detí ani darovanie pôdy nevoľníkom sa nestretlo v jeho okolí s pochopením. 

V tomto období si spisovateľ vytvoril hlboký vzťah k prírode, jednoduchému životu 

a vegetariánstvu. Ľudské šťastie sa podľa neho nachádza  v spätosti človeka s prírodou. 

Zaujímavosťou je, že ruská klasika, ku ktorej patrí aj strhujúca psychologická tvorba Tolstého, 

sa dostala v súčasnosti do programu vzdelávania mladých narkomanov a zlodejov 

v nápravnovýchovnom zariadení pre neplnoletých odsúdených v americkom štáte Virgínia. Po 

prednáškach a čítaní románov výskumníci pozorovali pozitívne zmeny v správaní sa mladých 
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delikventov, v logike pri rozhodovaní, sociálnych návykoch a občianskych aktivitách (Školský 

servis, 2018). 

Rousseau v diele Emil alebo O Výchove rozdeľuje vývin človeka na štyri obdobia, čím sa 

pokúša o vývinovú periodizáciu. Pozrime sa na niekoľko zaujímavých detailov, ktoré 

nachádzame v jeho diele i v dielach jeho nasledovníkov.  

Podľa Rouseaua (1910a) má byť pre dieťa od narodenia do dvoch rokov centrom pozornosti 

telesná výchova. Montessori (1998) tvrdí, že dieťa sa rozvíja osobným úsilím a nasadením. 

Pohyb je pre dieťa „funkčným stelesnením jeho tvorivej energie, ktorá ho vedie 

k sebazdokonaľovaniu a rastu. Pohyb je základnou podmienkou intelektuálneho rastu, ktorý je 

ďalej závislý na vnemoch z vonkajšieho sveta. Pomocou pohybu prichádzame do styku 

s vonkajšou realitou a tento kontakt nám potom následne umožňuje rozvoj abstraktných 

koncepcií“ (ibidem, s. 63). 

Ďalšie obdobie od dvoch rokov do 12. roku nazval Rousseau (1910a) „spánok rozumu“. 

Stredobodom pozornosti sa stáva výchova zmyslov. Montessoriová (1998) popisuje, ako 

zmyslové podnety naštartujú psychický rozvoj u detí ešte skôr, ako sa akokoľvek navonok 

u dieťaťa prejaví. Spočiatku mnoho zvonku absorbovaného prebieha v dieťati skryto – navonok 

neviditeľne. Dieťaťu je vlastný tvorivý pud, aktívny potenciál, pripravený vystavať psychický 

svet za účasti vonkajšieho prostredia.  

12. až 15. rok považuje Rousseau (1910a) za obdobie, kedy prevláda zväčša rozumová 

a pracovná výchova. Montessoriová (1998) tvrdí, že prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa 

nemôže nastať dovtedy, kým dieťa postupne nezíska nezávislosť na dospelých. Jeho rast je 

umožnený opäť vhodným prostredím, v ktorom nachádza prostriedky nutné pre rozvíjanie 

svojich jednotlivých psychických a fyzických funkcií. Najdôležitejším objavom je, že dieťa sa 

dostáva do normálneho stavu pomocou pracovných činností. Túžba detí pracovať reprezentuje 

životne dôležitý inštinkt, pretože bez pracovnej činnosti dieťa nemôže rozvíjať svoju osobnosť. 

Človek v práci tvorí sám seba. Za prácu neexistuje žiadna náhrada. Nemožno ju nahradiť 

žiadnym blahobytom. Človek sám seba tvorí pomocou manuálnej činnosti, pri ktorej sú ruky 

nástrojom rozvoja osobnosti a vyjadrujú tvorivú silu rozumu a vôle. Týmto spôsobom sa 

jednotlivec zmocňuje svojho okolia. Práca je zdrojom veľkého uspokojenia a predpokladom 

zdravia a regenerácie. Rousseau (1910a) tvrdí, že pracovať má každý, kto žije v spoločnosti. 

Emil sa má oboznámiť so všetkými druhmi poľnohospodárskych prác a má sa vyučiť aj 

remeslo. Rousseau mu v románe vybral stolárstvo. Emil by mal pracovať ako roľník a myslieť 

ako filozof. 
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Od 15 rokov nastupuje podľa Rousseaua (1910a) plnoletosť s ťažiskom v mravnej výchove. 

Podľa neho sa má mravná výchova uskutočňovať opäť v meste. Žiada sa výchova dobrých 

citov, úsudkov a napokon výchova dobrej vôle. Dieťa sa má zapodievať telesnou prácou, 

nesmie po prebudení vylihovať v posteli, má sa veľa pohybovať na čerstvom vzduchu. Podľa 

Mikesh (2018) podobný názor ako Rousseau zastával aj Tolstoj, ktorý tvrdil, že cieľom človeka 

je mravné sebazdokonaľovanie a že touto cestou sa dajú vykoreniť všetky ľudské neresti na 

zemi. Ľudské šťastie videl v živote, v ktorom nie je porušená spätosť človeka s prírodou: v práci 

pod šírym nebom, na slnku – v dobrovoľnej, najmä telesnej práci, ďalej v rodine a napokon 

v slobodnom, ohľaduplnom vzťahu k všetkých spoluobčanom.  

 

 Pripravené prostredie 

Maria Montessori zaviedla do terapie a edukácie fenomén pripraveného prostredia. Podľa 

Helmingovej (1996, s. 31) „je princíp pripraveného prostredia ústredným motívom v teórii 

a praxi pedagogiky Montessoriovej. Bez vhodného prostredia nie je možná konštruktívna 

činnosť dieťaťa ani realizácie požiadavky a možnosti slobodného výberu práce. Pripravené 

prostredie nemôže byť nakopením hračiek a používaných vecí, musí mať svoju podobu a musí 

byť podriadené celostnému vnímaniu dieťaťa.“   

Valente (2017) pripisuje veľký význam príprave prostredia. Dieťa sa v ňom a prostredníctvom 

neho učí a prechádza procesom „normalizácie“, ktorý sa odohráva v súlade s prírodnými 

zákonmi. Podľa Montessori (1998, s. 91) „je „normalizácia“ aspekt psychickej nápravy, návrat 

k normálnemu stavu. Normálne dieťa v skutočnosti relatívne skoro preukazuje svoju 

inteligenciu, vie sa ovládať, prejavuje sa kľudne a dáva prednosť systematickej činnosti pred 

nečinnosťou.“ Montessoriová tvrdí, že skutočná prirodzenosť človeka je hlboko ukrytá v jeho 

vnútri (ibidem). Podľa Valente (2017) preto musí byť prostredie pre dieťa vhodné a primerané, 

vytvorené jemu na mieru. Musí stimulovať jeho túžbu po pohybe a experimentovaní a nie jej 

byť prekážkou. Má byť plné zmyslových podnetov, ktoré upútajú jeho pozornosť a zvedavosť. 

Mali by sme sa vyvarovať toho, aby sme miestnosť naplnili triviálnymi rozptýleniami.  

Poussin (2017) hovorí, že Motessoriová chápala pod pojmom „atmosféra“ – pripravené 

prostredie, teda súbor materiálnych, psychologických, kultúrnych, sociálnych a duchovných 

podmienok, v ktorých sa dieťa vyvíja. Sú zásadným faktorom umožňujúcim jeho rozvoj. 

Ponúkajme dieťaťu svet prispôsobený jeho potrebám. Dajme prednosť zjednodušenému svetu, 

ktorý zohľadňuje jeho senzitívne obdobia.  
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John Medina (2011), ako veľký zástanca voľnej dramatickej hry, hovorí, že detských herní 

môže byť toľko, koľko je na svete rodín, ale každá z nich by mala zahŕňať nasledujúce prvky: 

množstvo možností, miesto na kreslenie, miesto na maľovanie, hudobné nástroje, skriňu plnú 

kostýmov, kocky, obrázkové knihy, rúrky a ozubené kolieska. Čokoľvek, s čím môže byť dieťa 

bezpečne ponechané o samote s radostnou slobodou objavovať čokoľvek, čo zaujme jeho 

fantáziu (Medina, 2011).  

Carl Orff (1969) hovorí, že elementárna hra, pohyb a hudba, resp. všetko, čo prebúdza a rozvíja 

duchovné sily, tvorí základ duševna, bez ktorého by sa naše vnútro stalo prázdnym. Človek sa 

stáva prázdnym, ak sa odcudzí elementárnym hodnotám. Elementárna hudba uvoľňuje v dieťati 

sily, ktoré by sa ináč nerozvinuli. Hudobná výchova utvára človeka. Všetko, čo dieťa v ranom 

veku zažije prostredníctvom skutočných zážitkov má rozhodujúci vplyv na celý jeho ďalší 

život. Orff (1969) upozorňuje na „nemé školy“, školy v ktorých sa vôbec nespieva, 

nemuzicíruje, kde je hudobná výchova absolútne nedostatočná. To ho napĺňa veľkými obavami. 

A ako je to na školách dnes – v 21. storočí? Plníme prostredia, v ktorých vyrastajú deti 

hudobnými nástrojmi – alebo internetovými tabuľami a tabletmi? Plníme ich spevom, reálnymi 

zážitkami, muzicírovaním alebo virtuálnou realitou? Učíme deti o prírode, živote, spoločenstve 

prostredníctvom skutočných zážitkov alebo sprostredkovane prostredníctvom techniky? Je 

dotyk s prírodou, skutočným životom a komunitnou spoluúčasťou s prejavovaním ľudskosti 

maximalizovaný alebo naopak potláčaný vo výchove na minimum v prospech segregácie 

a individuálnej výkonnosti? 

 

Všetci spomínaní autori sú historicky priekopníkmi formatívneho vplyvu multisenzorického 

prostredia. Liečební pedagógovia čerpajú z ich diela pri tvorbe terapeutického prostredia 

teoretickú i praktickú inšpiráciu. Najmä príroda je v jej premenlivých podobách 

nevyčerpateľným zdrojom podnetového materiálu. Terapia multisenzoriálnymi pedagogickými 

prostriedkami môže byť realizovaná priamo v prírode, alebo si prírodné materiály môžeme 

priniesť do terapeutickej herne.  

 

 Materiály v liečebnopedagogickej terapii u detí 

V rámci multisenzorického prístupu kombinujeme ponuku prírodných materiálov aj 

s vynikajúcimi multipodnetnými materiálmi ako sú voda, piesok, hrnčiarska hlina. Vodu 

uvádza Ginott (1966) ako veľmi vhodný prostriedok terapie hrou najmä pre malé deti. Malé 

deti ju majú radi, trávia pri nej celé hodiny (umývajú, prelievajú, plnia, vyrábajú vlnky, kúpu 
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bábiky. Významná je pre deti, ktoré pociťujú vinu (prichádzajú z prostredia, v ktorom sú 

obviňované alebo zahanbované), ktoré sú úzkostné, váhavé a nerozhodné. Hra s vodou im 

umožní vychutnať si slobodu zamokriť sa. Hra s vodou si nevyžaduje veľkú šikovnosť a dieťa 

pri tom získa pocit, že niečo dokáže, nič nepokazí a keď aj vyleje – dá sa to ľahko napraviť, 

utrieť, usušiť. Viac ako o finálny výsledok tu ide o proces funkčnej manipulácie, ktorá dieťaťu 

prináša uspokojenie, radosť a uvoľnenie. Vodou možno polievať napr. piesok a následne 

modelovať z mokrého piesku. Techniky terapeutickej práce s vodou a s pieskom patria do 

skupiny neštruktúrovaných postupov.  

Piesok a hra s pieskom je využívaná ako usmerňujúca terapia pre deti nepriebojné, netrpezlivé. 

Piesok je vhodným materiálom na precvičenie pevnej vôle. Len vlastným pričinením a snahou 

sa dá tvarovať do želateľných foriem a tvarov. Ginott (1966) odporúča umiestniť piesok do 

debny a postaviť ju na zem. Debna s pieskom by mala obsahovať aj formičky, lopatky 

a nádoby. Piesok môže dieťa používať na tvorenie i symbolické ničenie. Z piesku je možné 

vytvoriť čokoľvek, čo detská fantázia vyprodukuje. Piesok môže byť imaginárnym snehom, 

chvíľu zase zemou alebo „akože“ vodou. Ľahko z neho postaviť cesty, mosty, domy, tunely, 

kanály, ohrady. Terapeuticko-výchovné využitie má ako v interiéri, tak aj v exteriéri.  

Hlina umožňuje tvoriť stabilnejšie tvary (dokonca produkt zafixovať do finálnej podoby 

usušením alebo vypálením) ale aj symbolicky deštruovať a následne vytvárať nové artefakty. 

Podľa Ginotta (1966) má liečivé účinky u detí agresívnych ale i sociálne neprispôsobivých. 

Deti s agresívnymi sklonmi majú možnosť pretaviť do hliny agresívne tendencie, ktoré si ináč 

odreagovávajú nevhodne priamo na iných ľuďoch počas bežných sociálnych interakcií.  

Ďalším vhodným materiálom pre terapeutickú prácu ponúkajúcim mnohovrstvové zmyslové 

skúsenosti sú prstové farby. V terapii sú ponúkané deťom, ktoré sa príliš kontrolujú alebo 

prevládajúca úzkosť im bráni slobodne sa vyjadriť, uvoľniť, beztrestne urobiť chybu alebo sa 

zašpiniť. Opäť sa jedná o materiál, ktorý ponúka intenzívny zmyslový zážitok, bezproblémové 

sebavyjadrenie prostredníctvom farby. V kombinácii s hudbou ponúka tento materiál 

uvoľňujúcu skúsenosť, možnosť sebaexpresie, upokojenie, harmonizáciu, uvoľnenie 

vnútorných blokov a zábran.  

Zo skupiny štruktúrovaných materiálov – fabricky vyrobených, sú pre liečebnopedagogickú 

terapiu veľmi vhodné drevené kocky. V rámci skupinovej terapie hrou odporúča Werner 

(1973) ponúknuť deťom stavebné kocky. Prostredníctvom ponuky obmedzeného množstva 

stavebnicového materiálu rôznych trojdimenzionálnych tvarov (hranoly, valce, ihlany...) 

podnecujeme v skupine kooperatívnu činnosť u detských klientov, u ktorých je badateľná 
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znížená schopnosť až neschopnosť spolupracovať v skupine (zapojiť sa, čakať, nadviazať, 

porozumieť zámeru hry). Menej stavebného materiálu podnecuje viac kreatívnych nápadov 

a nutnosť vzájomne spolupracovať. Deťom sa pridelí iba málo kociek a to ich vedie k zdieľaniu 

a spolupráci. Osvedčeným terapeutickým prístupom je ponúkať techniky terapeutickej práce 

založené na neverbálnej komunikácii zúčastnených. Hráme sa, staviame v skupine bez slov. 

Deti sa stávajú pri hraní podobných neverbálnych hier citlivejšími na delikátne sociálne odkazy 

(akými sú mimika, gestá, odstúpenie, priblíženie, nadviazanie na zámer hry a pod.). Pri 

terapeutických aktivitách tohto typu ide o rozširovanie viacerých rovín vnímania (hmatového, 

zrakového, sluchového), ktoré sa stáva dobre rozvinutou základňou pre osobný akademický 

i sociálny progres zúčastnených hráčov. Podmienkou je ponúkať hry tohto typu pravidelne.  

Materiál „ružová veža“, ktorý vyvinula Maria Montessori je ukážkou špičkovej 

multisenzorickej pomôcky k individuálnej i skupinovej terapeutickej práci. Materiál je 

obmedzený počtom 10 kociek. Pozostáva z desiatich drevených kociek vo veľkosti od 1x1x1 

cm3 po 10x10x10 cm3. Všetky kocky sú rovnakej ružovej farby a menia sa postupne – 

harmonicky len vo veľkosti. Je nutné zdôrazniť, že liečebnopedagogické cvičenia sa vždy 

predkladajú ako ponuka, nikdy nesmie ísť o mechanický dril. Dieťa sa pri práci s daným 

materiálom nemotivuje vonkajšími odmenami. Metodické postupy terapeutických cvičení 

s týmto materiálom sú do detailov premyslené. Od liečebného pedagóga si vyžadujú na jednej 

strane ich precízne ovládanie, na strane druhej sa terapeut maximálne prispôsobuje klientovým 

osobitostiam – vývinovej úrovni, tempu práce, rozsahu pohybu, momentálnej nálade, ale i jeho 

záujmom. Podrobné metodické postupy terapeutických cvičení s ružovou vežou na tomto 

mieste rozoberať nebudeme – len zdôrazníme, že si vyžadujú ich dôsledné hĺbkové teoretické 

i praktické zvládnutie. Lillard (2007, s. 108) hovorí: „Montessori materiály sú navrhnuté tak, 

aby do hĺbky zapájali ruky i myseľ dieťaťa“. Rodičia a učitelia sú priebežne informovaní o dianí 

na terapii (sú pozývaní aj priamo sa na terapii zúčastňovať) a o pokroku dieťaťa, a môžu na to 

priamo v reálnom živote – v škole, doma alebo inde mimo terapeutickej herne nadväzovať. 

Liečebnopedagogická terapia v školskom prostredí pomáha učiteľom aj rodičom ustanoviť 

a podporiť presne tie oblasti u klienta, ktoré sú významné pre akademické napredovanie žiaka 

v celostnom kontexte jeho rozvoja.  

Cieľom série ponúkaných cvičení s Montessori ružovou vežou je: podpora samostatného 

rozhodovania sa, plánovania, precíznosti, sústredenia, presnosti, pamäti, komplexného 

zmyslového poznávania, pohybu, priestorového vnímania, vnímania vzorov, postupností, 

krokov, serialít. Všetky tieto ciele sú napĺňané ponukou k tvorivému pretváraniu zostáv z tohto 
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geniálne premysleného materiálu – známeho po celom svete – v rámci určitých stanovených 

podmienok. Oy (1987)  odporúča  v terapii u detí s ťažkým zdravotným znevýhodnením prácu 

s materiálom tvorivo prispôsobovať a začať napríklad pracovať spočiatku len s výberom troch 

maximálne štyroch kociek a podľa možnosti so zreteľne viditeľnými rozdielmi vo veľkosti. 

U detí prejavujúcich sa nepokojne je dobré, ak terapeut pri prenášaní jednotlivých kociek 

svojimi rukami chytí ruky dieťaťa a spoločne koncentrovane ich nosia. 

Ďalším špecifickým typom mnohovrstvovo podnetného terapeutického materiálu sú hrové 

figúrky. Figurálne hračky sú základným podnetovým materiálom slúžiacim pre potreby 

projektívnych terapeutických techník. Historicky boli zakladateľkami tohto terapeutického 

prístupu K. Bühlerová (Test sveta), M. Lowenfeldová (Test stavby sveta) a G. von Staabsová 

(Scénotest).  

Prvé figúrky ľudí a zvierat sa objavujú už v dobách praveku. Predpokladá sa, že pôvodne slúžili 

kultovým účelom, a až potom sa dostali do rúk deťom. V období antiky sa objavujú bábiky pre 

dievčatá a vojačikovia pre chlapcov. V stredoveku sa hračkám venovalo len málo pozornosti. 

Najčastejšími hračkami boli koník a bábika. Boli symbolickým vyjadrením ideálneho 

rozdelenia rolí dospelých. Bojovníka – muža a ženy gazdinej a matky. Bábika v novej podobe 

vzniká až v polovici 14. storočia. Výrobcovia napodobňovali pri ich výrobe živý model. Bábika 

sa stávala napr. aj modelom aktuálneho módneho oblečenia pre majetné dámy (a tak je to 

nakoniec i dnes). V 19. storočí vyvinuli výrobcovia na bábikách kĺby, ktoré jej umožňovali 

pohyb a tým i rozšírenie možností hry (Borecký, 1982).  

Drevené alebo plastové zvieratká sú typom hračiek, ktoré poskytujú ďalší výhodný figurálny 

projektívny materiál. Nie sú priamo obrazom ľudí, ale osoby môžu v hre ľahko zastupovať. Ich 

prednosťou je aj to, že veľmi pohodlne reprezentujú želané vlastnosti prezentovaných osôb. 

Lev môže reprezentovať v kontexte hry silu, veľkosť a rozhodnosť. Malé šteniatko sa stane 

bábätkom. Gepard je rýchly a obratný, slon ťažkopádny, opička pružná, a pod.. Vlastnosti, 

ktoré sú na bežných bábikách menej zjavné. Skupiny zvieratiek môžu reprezentovať skupinu 

veľmi rôznorodých postáv. Každé zvieratko môže dostať zástupné meno, rozdielne vyzerá 

a reprezentuje rozdielne vlastnosti. Zvieratká v hre môžu medzi sebou bojovať a touto cestou 

dostáva klient možnosť odreagovania potláčaných agresívnych tendencií konštruktívnym 

spôsobom. V liečbe tak docielime vyjadrenie skrytých a často nevedomých emócií 

a poskytneme dieťaťu ideálny ventil nahromadenej energie prameniacej z daných 

nespracovaných emócií.  
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Bábika je zástupným reprezentantom postavy reálneho človeka. Ide o oveľa priamejší spôsob 

hrovej identifikácie sa s určitými osobami. Rovnako ako u figúriek zvierat – ktoré  môžu viac 

alebo menej kopírovať reálnu podobu, sú bábiky reprezentantmi rôznych rolí a vlastností. 

Bábiky Barbie napríklad reprezentujú idol žien byť štíhlymi a trendovými, bábiky – bábätká 

reprezentujú chutné, bacuľaté, malé deti závislé od niečej starostlivosti, bábiky – postavičky 

bojovníkov vyjadrujú naopak viac mužské vzory – sily, odvahy, statočnosti, ale sú aj obrazmi 

bojovných vlastností – ako je agresivita, rýchlosť, nebojácnosť a pod. V rôznych technikách 

tzv. „doll play“ (projektívne techniky, ktoré využívajú rôzne typy bábik) sú vhodné aj rodinné 

bábiky – bábiky, ktoré reprezentujú rozličné rodinné roly. Dieťa pri hre s rodinnými bábikami 

vyjadrí, za koho sa identifikuje, aké má v komunikácii s rodinnými príslušníkmi sklony, 

s ktorou postavou sa bude v rámci hry najviac zaoberať, akú interakciu bude s danou figúrou 

prehrávať. V rámci diagnostiky je tiež zaujímavé všímať si, ktoré postavy reprezentujúce 

členov rodiny alebo širšej komunity dieťa do hry nevyberá (aj keď sú objektívne v realite 

prítomné). Môže ísť o podvedomé vytesnenie danej osoby napríklad z dôvodu snahy zabudnúť 

na ňu. Ginott (1996) poznamenáva, že bábika ponúka dieťaťu bezpečnú cestu sebavyjadrenia 

sa. Anonymita bábik ponúka deťom možnosť vyjadriť svoje najvnútornejšie pocity v rámci 

imaginácie hry. Čo povie bábika je „jej vec“ a dieťa za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Cez 

bábiky preto deti môžu vyhrať širokú škálu emócií – od pripútanosti až po odpor a hnev, ktoré 

v realite nemôžu vyjadriť a príčiny problémov tak ostávajú skryté.  

Skutočné bábiky sú veľmi pestrým a variabilným podnetovým materiálom, ktorý umožňuje 

detskému klientovi zreálniť si svoju životnú situáciu a pozrieť sa na ňu z nadhľadu, akoby 

z vtáčej perspektívy. V prípade priveľkej emócie voči nejakej osobe môže dieťa vyjadriť svoje 

napätie, hnev a rozčarovanie alebo naopak lásku, závislosť k nej a s pomocou terapeuta dokáže 

pomenovať a pochopiť, čo aktuálne v realite prežíva. 

Rodinnú situáciu dieťa najlepšie stvárni a pochopí pomocou rodinných bábik, ktoré môže 

umiestniť do domčeka pre bábiky. Neutrálny dom pre bábiky s nábytkom do rôznych izieb by 

mala obsahovať každá terapeutická herňa. Niektorí terapeuti odporúčajú mať v herni domčeky 

dva, aby mali deti možnosť prehrávať situácie doma aj v širšom okolí – teda prezentovať dve 

prostredia, ktoré navzájom súvisia (dom a školy, alebo dom rodičov a dom starých rodičov, 

alebo detský domov a pôvodný domov). Ginott (1966) upozorňuje, že nábytok domčeka by mal 

byť vzhľadom k bábikám v správnom pomere.  

Výhodou je, ak terapeut pracuje so sadami bábik, ktoré predstavujú niekoľko generačných 

úrovní zástupcov osôb – rodičov, starých rodičov, detí, z ktorých si detský klient môže vybrať, 
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ktoré postavy pre svoju projektívnu hru potrebuje. V terapii sa stáva, že dieťa niektorého člena 

rodiny podvedome vytesní, aj keď je v rodine prítomný. Môže tiež pridať do svojej hry člena 

rodiny, ktorý v skutočnosti v rodine nežije a vyjadrí tak túžbu ho tam mať (napr. chýbajúci 

otec). Ak sú bábiky ohybné v kĺboch, ich postoj, gesto, smerovanie môžeme vnímať 

symbolicky. Napr.: postavy si môžu podávať ruky, držať sa za ruky, niečo držať v rukách, 

o niečo sa opierať, na niečom sedieť alebo ležať; bábika postavená v odklone od ostatných 

členov rodiny, alebo otočená tvárou od ostatných, alebo umiestnená celkom mimo diania. Ak 

sa takéto prvky budú v hre opakovať, môžu byť diagnosticky signifikantné a byť obrazom 

reálnej situácie v rodine, alebo vyjadrením túžby po niečom, čo tak v realite nie je.  

Umiestnenie bábik vzhľadom k okolitému prostrediu na ploche domčeka alebo v jeho okolí je 

tiež podstatné. V ktorej časti domu sú umiestnené vybrané figúrky zastupujúce reálne osoby, či 

sú tam osamotené, alebo v skupinke, čo tam robia, čo hovoria, to všetko môže poukazovať na 

fungovanie rodiny, rozdelenie úloh jednotlivých jej členov, vzdialenosť alebo blízkosť členov 

rodiny navzájom, ich interakcie a postoje. Všetko toto je manipulačnými projektívnymi 

technikami „doll play“ veľmi dobre odsledovateľné a terapeuticky reflektovateľné. Samotná 

hra s bábikami je terapeuticky významná, lebo pomáha terapeutovi vidieť, ktoré situácie 

znázorňuje a ako ich dieťa vníma alebo rieši v rovine fikcie. Nachádzanie riešení v rovine 

symboliky pomáha detskému klientovi lepšie sa vyrovnávať s danými situáciami v realite. 

S pomocou terapeuta dianie v hre pomenováva, má možnosť formulovať otázky a skúšať si 

riešenia „nanečisto“ v rámci ochranného kontextu hry. Vyrovnané dieťa znázorňuje bežné 

situácie, ktoré z reality prenesie a fantazijne modifikuje. Dieťa s problémami nás svojou hrou 

zavedie k príčinám jeho ťažkostí spojených s intenzívnym emocionálnym obsahom. V jeho hre 

sa stretneme s prehrávaním preň zaťažujúcich a konfliktných situácií, s ktorými zápasí v bežnej 

realite, nevie si s nimi poradiť a sú príčinami jeho ťažkostí. Prvým krokom je tieto konflikty 

zviditeľniť. V terapii hrou ich dieťa prenáša do svojej hry, prehráva ich a s pomocou terapeuta 

alebo v skupinovej terapii aj s pomocou iných detí ich postupne pomenováva a zvláda. Terapeut 

projektívnu hru priebežne reflektuje a pomáha dieťaťu dôjsť k porozumeniu a riešeniu jeho 

problémov.  

Bábika je zástupným mediačným prostriedkom, ktorý dieťaťu umožní kontaktovať sa so sebou 

samým, so svojím vnútrom. Tým, že bábikám je možné manipulovať rukami, sú zhmotnením 

a zviditeľnením jeho reality. Dieťa nemusí komunikovať svoje problémy priamo, ale 

sprostredkovane cez postavy hry. Dieťa sa s postavami identifikuje a rieši rôzne situácie 

z viacerých uhlov pohľadu. Úlohou terapeuta je hru verbálne sprevádzať, terapeuticky 
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reflektovať – odrážať a ponúkať dieťaťu bezpečný priestor na zdieľanie svojich emócií. V hre 

má dieťa možnosť prehrávať záležitosti a okolnosti, ktoré ho ťažia, ale o ktorých by s dospelým 

dokázalo priamo rozprávať len ťažko. Terapeut sa v terapii hrou opiera o priebežné zbieranie 

údajov z hry, ich zaznamenávanie a analyzovanie. Samotná hra je rečou dieťaťa, ktorá 

zastupuje verbálny prejav dospelých. Dieťa nemá ešte rozvinutý slovník, ktorým by niektoré 

zaťažujúce veci dokázalo vyjadriť slovne, ale v rámci symbolickej hry ich dokáže prehrať za 

pomoci bábik. Verbalizácia – pomenovanie dieťaťom vyjadrených akcií myšlienok 

a súvzťažných, súvisiacich pocitov je úlohou sprevádzajúceho terapeuta.  

Terapeutické hranie disponuje dvoma špecifickými technikami, ktoré umožňujú klientom 

experimentovať v hrovej situácii so správaním. Prvou z nich je simulácia a druhou 

charakterizácia. Simulácia je technikou, kde dieťa hrá samé seba v simulovanej situácii (tzn. 

hrať samého seba v situácii „akože“). Hrať samého seba v rôznych sociálnych rolách je 

technikou, ktorá umožňuje precvičiť si v hrovej situácii sociálne zručnosti. Dieťa sa môže v hre 

identifikovať s postavou učiteľa či námorného kapitána a vyskúšať si správanie seba v tejto 

role. V technike charakterizácie dieťa potlačí seba v prospech niekoho iného. Snaží sa 

napodobniť správanie, s ktorým nie je stotožnené. Príkladom môže byť dievčatko, ktoré v hre 

prehráva negatívny zážitok zo školy, kde sa počas trvania hry stáva autoritatívnou učiteľkou 

(ktorú detailne pozná zo školy). Charakterizácia je cestou, ktorá mu umožní prehrávať 

zaťažujúcu realitu a prostredníctvom hry („vypovedania“) ju aj zvládať.  

Ak chce liečebný pedagóg dostatočne zvládnuť terapeutický proces, musí ovládať symboliku 

hry, vedieť sa orientovať na úrovni fikcie, aby mohol správne interpretovať a využívať získané 

údaje. Niekedy už aj ujasnenie problému vedie k zníženiu napätia a k strate ťažkostí. Pri hre 

v skupine sa dieťa dostáva do rôznych situácií, hľadá adekvátne spôsoby riešenia, overuje si 

ich správnosť na sebe a na svojich spoluhráčoch a tým získava určitý tréning pre riešenie 

situácií v konkrétnom živote. Dieťa v hre prijíma roly a napodobňuje svet detí i dospelých, ich 

zvyky, zákonitosti, spôsoby konania a vnáša ich (asimiluje) do vlastného chápania. Cez 

sebapoznanie sa učí rozumieť svojmu správaniu i správaniu ostatných.  

 

 Orffov Schulwerk 

Výnimočné multisenzoriálne podmienky pre terapiu nám okrem hračiek ponúka aj „hudobná 

dielňa“ zariadená ľahkoovládateľnými melodickými i nemelodickými hudobnými nástrojmi, 

tradičnými nástrojmi, ale i bežnými predmetmi z okolia a z prírody, cez ktoré je možné vydávať 
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zvuky. Mohutný inšpiračný zdroj zvukových podnetov k mnohovrstvovému terapeutickému 

spracovaniu pre deti nachádzame v koncepcii Schulwerk od Carla Orffa.  

Orff vo svojom Schulwerku dieťa uvedomelo všestranne podchytáva a cielene hudobne 

stimuluje. Využíva rytmus ako hudobnú dimenziu, ktorá je najbližšia prirodzenej detskej 

spontaneite. Spája vokálny, rečový a inštrumentálny prejav s pohybom. Jeho cieľom je 

aktivizovať tvorivé sily dieťaťa cez oblasť činností najbližších jeho záujmom a temperamentu, 

aktivizovať ich bez ohľadu či ide o deti hudobne rozvinuté, alebo zaostalé. Jeho prístup je cenný 

najmä svojím humanizmom. Carl Orff v rámci hudobnej aktivizácie postupuje od produkcie 

rôznych zvukov hrou na telo – napr. tlieskaním, plieskaním, dupaním alebo lúskaním. Hra na 

telo je v muzikoterapii považovaná za predstupeň akejkoľvek ďalšej inštrumentálnej hry na 

ľahkoovládateľných rytmických alebo melodických hudobných nástrojoch.  

Elementárne (ale i vyspelé) inštrumentálne muzicírovanie je považované za prostriedok 

sebavyjadrenia a priamej komunikácie medzi deťmi v skupine alebo medzi deťmi 

a terapeutom. Ide o cielenú rytmickú aktivizáciu v oblasti audiovizuálneho, taktilného 

a motorického vnímania, systematickú stimuláciu kreativity, prežívanie pocitov úspešnosti 

a pozitívny vplyv na socializáciu. Cielenou ponukou innštrumentálneho muzicírovania je 

možné zlepšiť koordináciu, uvoľnenie, prijímanie kontaktov i celkovú reakčnú pohotovosť 

dieťaťa. Podporíme hrubú motoriku, jemnú motoriku i koncentráciu na svoje telo.  

Prechodom k samotnému Orffovmu inštrumentáriu sú hry na dieťaťu blízkych okolitých 

predmetoch z dreva, kovu, skla, papiera, na ktorých je možné skúmať zvuky, ktoré vydávajú. 

Vhodnými sú aj predmety dennej potreby. Pokrievky, šálky, hrebeň, škatule, plechovice. 

Z prírodných materiálov možno využiť kokosové orechy, kamene, drievka, kôru stromu, mušle, 

listy...  

Samotnú hru na ľahkoovládateľných hudobných nástrojoch začíname improvizačnými hrami – 

napr. na ozvenu, na otázku a odpoveď, doplňovaním známych hudobných motívov alebo tém 

a pod. Autorky Kempová a Waltersová (2004) uvádzajú, že hudba poskytuje deťom 

širokospektrálne multisenzoriálne skúsenosti. Hudba je emocionálny zážitok. Ak vyberáme 

hudbu a rešpektujeme pri tom vekové osobitosti, nálady a záujmy dieťaťa, ak je prostredie  

naladené pozitívne a emocionálne nasýtené – napomôže to efektívnejšiemu, trvácejšiemu, 

hlbšiemu ukladaniu zážitkov. Hudba stimuluje v mozgu potešenie a má vzťah k pamäti 

a rôznym stavom nálady prostredníctvom limbického systému uloženého hlboko v mozgu. 

Okrem niekoľkých výnimiek si človek nemôže presne vybaviť, ako nejaká vec vyzerá, aká je 

na dotyk, ako znie alebo vonia, alebo ako robí určitý automatický pohyb. Takáto pamäť sa 
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nazýva implicitná – potrebuje nápovedu, aby si dokázala spomenúť. Naopak, hudba a jazyk sú 

explicitné – okamžite si dokážeme vybaviť nápev alebo príbeh v slovnej podobe. „Hudobné 

a rečové schopnosti sa prehlbujú počúvaním a pozorným sledovaním detailov. Tak ako sa 

z jemných zvukov tvoria slová, skladá sa z nich aj melódia. A presne tak, ako sa deti potrebujú 

cvičiť v reči, cvičia sa aj v hudobných tónoch“ (ibidem, s. 85).  

 

Ľahkoovládateľné nemelodické hudobné nástroje sú pre účel rozvíjania nielen sluchového 

vnímania – ale rozvíjania celej osobnosti – jedinečné. Stačí základná výbava nástrojov a je 

možné u detí prostredníctvom zvukov podnecovať rozvoj schopností komplexne. Hudbou 

môžeme podporovať motorický, emocionálny a sociálny vývin celostne. Začíname 

jednoduchými zvukovými, rytmicko-melodickými hrami, napríklad na ozvučných drievkach.  

 

Ozvučné drievka (drevené paličky, claves) sú párom paličiek z dobre znejúceho dreva. 

Vydávajú krátky a suchý zvuk. Možný spôsob hry (1): Držíme ich ľahko za konce 

(trojprstovým úchopom), pričom dlaň vytvára rezonančnú dutinu (kvôli znelosti) a pravou 

paličkou udierame na ľavú (u ľavákov opačne). Pri držaní paličky v strede alebo pri kŕčovitom 

držaní by nezneli dobre. V rámci liečebnopedagogickej diagnostiky tu môžeme odsledovať 

kŕčovitosť v držaní nástroja, ktorá sa následne odrazí napr. aj v neuvoľnenom držaní písacieho 

náčinia. Hrou na ozvučné drievka sa snažíme svalové napätie ruky odstrániť. Ozvučné drievka 

využívame na vyjadrenie alebo zvýraznenie kratších dĺžkových hodnôt. Možný spôsob hry (2): 

Pri druhom spôsobe hry si vytvoríme z dlane ľavej ruky mištičku – dutinu – tzv. rezonátor, na 

ktorý uložíme jedno ozvučné drievko (u ľavákov naopak). Druhým drievkom naň udierame. 

Takto docielime ešte kvalitnejší zvuk.  

 

Tamburína je menší bubienok. Na drevenom ráme je z jednej strany potiahnutá kožou (alebo 

na plastovom ráme – plastovou blanou). V ráme má zasadené malé činelky, pliešky.  Možný 

spôsob hry (1): Nástroj držíme v ľavej ruke za rám a pravou rukou (u ľavákov opačne) udierame 

na napnutú kožu bruškami prstov, alebo dlaňou alebo paličkou, ktorá má po údere odskočiť. 

V rámci liečebnopedagogickej diagnostiky možno pozorovať uvoľnenosť ruky – tzv. „ľahkej, 

pružnej od zápästia uvoľnenej ruky“, čo je prepoklad pre uvoľnené držanie písacieho náčinia. 

Možný spôsob hry (2): Tamburínou možno aj triasť.  

 

Ručný bubienok je menší bubienok. Na drevenom ráme je z jednej strany potiahnutý kožou 

(alebo na plastovom ráme – plastovou blanou). Možný spôsob hry: Bubienok držíme v ľavej 
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ruke za rám a pravou rukou ľahko udierame na napnutú kožu bruškami prstov, dlaňou alebo 

paličkou (u ľavákou opačne), ktorá má po údere odskočiť. V rámci diagnostiky môžeme 

pozorovať okrem voľných uvoľnených úderov ruky aj uvoľnené pružné odskakovanie paličky 

a jej voľné, jemné držanie dlaňovým úchopom.  

 

Drevený blok (wood block) má tvar dutej hranatej škatuľky s vrchnou stranou mierne 

vypuklou. Udiera sa naň paličkou. Vydáva krátky zvuk. Zvyčajne máme k dispozícii pár blokov 

rozličnej veľkosti, takže vydávajú rozlične vysoký zvuk. Možný spôsob hry: Nástroj 

umiestnime na „rezonančné korýtko“ vytvorené z dlane a udierame naň drevenou paličkou. 

Inou formou je wood block valcovitého tvaru. Hra naň je už náročnejšia na koordináciu oko – 

ruka. Tento typ má tvar valca, ktorý je na obidvoch koncoch dutý a otvorený. V prostriedku 

býva upevnený na paličke alebo zúžený. Každá polovica má inú výšku. Možný spôsob hry: 

Držíme ho v strede a na obidva konce udierame paličkou. Jednotlivé konce vydávajú rozličnú 

výšku. Tento nástroj je vhodný na sluchové rozlišovanie výšky tónu. Deti môžu pri vyšších 

tónoch chodiť po špičkách a pri nižších tónoch vydávaných na valcovitom drevenom bloku 

chodiť po pätách, ale si lepšie uvedomovali rozličnú výšku tónu. V rámci diagnostiky 

evidujeme, či dieťa dva odlišne výškové tóny diferencuje a nakoľko spoľahlivo.  

 

Triangel je kovový trojuholník. Pri hre visí zavesený za jeden uhol na lanku. V žiadnom 

prípade ho nemožno držať za kov, lebo by to tlmilo rezonanciu. Má zvonivý zvuk, ktorý sa 

tvorí úderom kovovej tyčky. Tón triangla dlho doznieva, preto ho volíme na vyjadrenie alebo 

zvýraznenie dlhších dĺžkových hodnôt. V rámci liečebnopedagogickej procesuálnej 

diagnostiky sledujeme ľahkosť úderu – zvonivosť zvuku, schopnosť koncentrácie pozornosti 

na úplné doznenie tónu nástroja. Možný spôsob hry: Pri hre udierame na spodnú stranu triangla, 

aby sa na lanku neotáčal. Po údere paličku nesieme oblúkovitým pohybom od nástroja. Ak 

palička jemne „neodskočí“ – ak ju oblúkovitým pohybom „neodnesieme“ od kovového rámu – 

nedosiahneme pekný dlhoznejúci zvuk.  

 

Rumba gule (hrkálky, maracas, rumba gule) sú duté telesá z dreva alebo plastu s rúčkou, 

vyplnené guľôčkami alebo prírodným materiálom (fazuľkami, kamienkami, pieskom). Možný 

spôsob hry (1): Držíme ich za rúčku a pohybujeme nimi podľa rytmu. Možný spôsob hry (2): 

Nástroj držíme v pravej ruke a udierame ním do dlane ľavej ruky – čím dosiahneme presnejšie 

dodržiavanie rytmických hodnôt. V rámci terapie sú hrkálky rôznych veľkostí, alebo aj bez 

rúčok (tzv. vajíčka) vhodné na rytmizáciu pohybu.  
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Činely (cimbals) sú mosadzné taniere rozličnej veľkosti. Držíme ich za remienok, ktorý je 

pripravený v strede nástroja. Možno ich využívať jednotlivo alebo v páre. Možný spôsob hry 

(1): Nástroj držíme ľavou rukou (u ľavákov naopak) za remienok v strede (alebo zavesený na 

stojan) a údermi plstenej paličky najčastejšie na okraj nástroja tvoríme zvuk. Môžeme ho 

nechať doznieť alebo stlmením skrátiť. Nástroj využívame na väčšie dĺžkové hodnoty 

(nechávame zvuk znieť, až úplne dokonca doznieť). Možný spôsob hry (2): Hru na dvoch 

čineloch navzájom (údermi o seba) využívame pri práci s deťmi len výnimočne, a to len 

v prípade ak máme menší nástroj.  

 

Prstové činelky sú malé kovové krúžky s uškami na držanie. Možný spôsob hry (1): Činelky 

nasadíme na palec a prostredník jednej ruky a udierame nimi o seba navzájom. Možný spôsob 

hry (2): Jednu činelku držíme ľavou rukou v strede za uško a druhou činelkou, ktorú tiež držíme 

v strede za uško, ale v pravej ruke – jemne udierame zhora o činelku akoby paličkou.  

 

K úvodným terapeutickým technikám patrí preskúmanie vlastností a možností hry na jednotlivé 

ľahkovládateľné nástroje. Vždy je nutné, aby terapeut prvý prostredníctvom demonštračnej 

ukážky predviedol spôsob zaobchádzania s vybraným nástrojom. Cez „echo hry“ – hry na 

ozvenu, deti napodobňujú správne držanie nástroja, jeho kladenie na miesto, možné spôsoby 

hry. Pri týchto prvotných ukážkach vymedzíme rámec narábania s hudobným podnetovým 

materiálom. Neskôr – v rámci tohto rámca – aby sme sa vyhli poškodeniu hudobných nástrojov 

– môže klient aj sám nachádzať možné variácie hry. Prednosťou hry na akýkoľvek hudobný 

nástroj je širokospektrálnosť vplyvu v rozvoji osobnosti. Aj ten najelementárnejší zvuk vydaný 

na nástroji vyžaduje komplexnú súhru motoriky, vnímania, myslenia, emocionality aj sociálnej 

interaktívnosti. Je výsledkom činnosti podvedomia, ale aj vedomých vyšších exekutívnych 

funkcií.  

 

 Záver 

Všetky vyššie spomínané prírodné materiály, hračky, hry a nástroje sú mimoriadne vhodným 

podnetovým materiálom pre terapeutickú prácu s detskými klientami nachádzajúcimi sa na 

akejkoľvek vývinovej úrovni. Poskytujú materiálny základ pre mnohovrstevnú multisenzorickú 

intervenciu v oblasti vnímania, jemnej a hrubej motoriky, myslenia, emocionality a sociability. 

Ich ponuka v pripravenom terapeutickom prostredí sa však musí stretnúť s ponukou 
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„nemateriálnou“ – v podobe zabezpečenia možnosti výberu, atmosféry emocionálneho 

bezpečia, úcty, rešpektovania a ponuky terapeutického sprevádzania. Efektivita terapeutického 

progresu je zabezpečovaná prostredníctvom na „dôkazoch založenom prístupu“ („evidence 

based approach“). Liečebný pedagóg pôsobí ako aktívny participant terapeutického diania 

a realizuje procesuálnu liečebnopedagogickú diagnostiku v podobe – pozorovania – 

zaznamenávania a vyhodnocovania aktuálneho diania na terapeutických stretnutiach. Na 

základe priebežných analýz stretnutí ponúka v rámci liečebnopedagogického programu 

v závislosti od individuálnych potrieb klienta stále nové podnetové stimuly v podobe vývinovo 

vhodných multisenzorických materiálov, aktivít alebo hier. 
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ZÁVER 

Multisenzorické aspekty sú nedeliteľnou súčasťou liečebnopedagogických terapií. Vnímanie je 

komplexným javom, patrí k bežnému každodennému životu a jeho kvalita priamo ovplyvňuje 

kvalitu života človeka. Spracovanie zmyslových informácií ovplyvňuje množstvo senzorických 

faktorov a je úlohou liečebného pedagóga, aby multisenzorickosť v prístupe zahrnul aj vo 

vzťahu ku klientovi, ale tiež v intervenčnej stratégii, ktorú používa. Liečebnopedagogické 

terapie sú pre klienta priestorom, v ktorom sa môže v bezpečnom a pripravenom prostredí 

vyjadrovať, ale tiež prijímať rôznorodé stimuly obohacujúce oblasť jeho senzorického 

spracovania a vnímania.  

Zámerom vysokoškolskej učebnice bolo predstaviť liečebnopedagogické koncepty 

terapeutickej pomoci – arteterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, psychomotorickú terapiu 

a terapiu hrou s dôrazom na multisenzorické aspekty, ktoré ovplyvňujú klienta v mnohých 

oblastiach vývinu. 
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