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MULTISENZORICKÉ PRÍSTUPY A INTERAKCIA 
MULTISENSORY APPROACHES AND INTERACTION 

MARTA HORŇÁKOVÁ 
 

Abstrakt: Multisenzorické prístupy v terapii predstavujú cestu pre priblíženie vnímateľnej  reality. 

Umožňujú tiež  lepšie pochopiť  subjektívny svet jednotlivca v dialogickej interakcii. Tento príspevok sa 

zaoberá interakciou ako východiskom, prostriedkom a cieľom v multisenzorickej terapii.  

 Kľúčové slová: interakcia, dialogický prístup, vnímanie a vzťah 

Abstract: Multisensory approaches in therapy represent a way to approach perceptible reality. They also 

enable a better understanding of the subjective world of the individual in dialogue interaction. This paper 

deals with interaction as a starting point, means and goal in multisensory therapy. 

Keywords: interaction, dialogue approach, perception and relationship 

 

Hovoriť o interakcii liečebným pedagógom sa zdá byť  takmer zbytočné, keď je to základom o výkonu 

ich povolania.  Liečebnopedagogické pôsobenie je o interakcii, dialógu a vzťahu.  Ale ľudské poznávanie 

je nedokonalé, stále je možné  učiť sa, objaviť niečo nové,  alebo  dívať sa na známe novým pohľadom. 

Vychádzame z poznania, že človeka možno pochopiť len v jeho jednote. Jednotu možno vidieť rôzne.  

Bache (2015) hovorí,  že spravidla vidíme ľudskú bytosť ako samostatnú súčasť bytia,  ako jednotlivca - 

oddelenú entitu, ktorú možno pochopiť, podporiť vo vývine, naučiť lepšie vnímať,  napr. v rámci 

programu senzorickej integrácie. Súčasne človeka vnímame aj ako súčasť  nejakého celku (rodiny, 

prostredia i nás samých). Toto celostné chápanie sa stáva dôležitejším. Individualistické chápanie 

jednotlivca odráža  staršie Newtonovské  a atomistické vysvetlenie sveta.  V mnohých odboroch dnes 

prevažuje kvantová fyzika a mechanika, ktorá dáva  tému prepojenosti na prvé miesto: dokazuje, že 

všetky systémy v našom svete sú hlboko prepojené, živé súčasti nemôžu byť oddelené od systému, 

v ktorom sú  zakorenené. Bache (2015) hovorí o revolúcii prepojenosti, o tom, že izolované JA  nie je 

prirodzené,  lebo všetci sme navzájom veľmi prepojení.  

 V liečebnej pedagogike sme počúvali, že pomáhanie si vyžaduje: byť blízko (Speck, 1998),   byť 

vnímavo prítomný (Rink, 2005), byť obklopujúci (Grimm, 2003).  Lotz (1993)  už pred   takmer 20 rokmi 

formuloval, že cvičenia na podporu vnímania nie sú len o uvedomení si vnemu a správnej reakcii,  ale že 

je to  dialóg o hodnotách. Iba v dialógu vnemy  dostanú význam a stanú sa pre dieťa zapamätateľné.  
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Stern (2007) vedec, roky skúmal interakciu matiek a detí a v tomto prvom vzťahu videl prípravu schém 

spoločného bytia. Deti hľadajú podnety. Sústreďujú sa najmä na tváre tých, ktorý ich opatrujú.  Skúmal 

charakteristické vzorce vzájomného  usmerňovania – opatrovnícky repertoár. Interaktívne vzorce 

správania si detí  schematizujú  a získavajú  tak predverbálny súbor  senzorických poznatkov. Formy 

interakcie matky a dieťaťa pripodobnil  hravému tancu, ktorý do vnímania prináša interpersonálnu 

skúsenosť. V prvých šiestich mesiacoch  sú to najdôležitejšie zážitky, v ktorých dojča uchopí modely 

ľudského správania, stratégie približovania,  udržovanie akcie,  prekonávania prekážok, odmietnutia. 

(zažité modely interakcie používali deti skúmaného súboru ešte v pubertálnom veku).  Ak z nejakého 

dôvodu matka  nevie rozohrať senzorické hry s dieťaťom (prestimulovanie, oneskorená reakcia, 

zanedbávanie, emočne slabá mimika, bariéry vo vnímaní u dieťaťa), dieťa je v strese a nemôže si vytvoriť 

modely adekvátneho správania.  

Príčiny môžu byť aj v nedostatočných vedomostiach o povahe vnímania  malých detí – moju generáciu 

mamičiek učili, že dojča  veľmi slabo  vníma a preto má hlavne pevne zabalené v zavinovačke papať 

a spať. Ak kričí, cvičí si pľúca. Spomalené hovorenie na dieťa, zmeny hlasu – to bolo dôsledkom udretia 

mlieka na mozog. Dnes sa dá hovoriť o revolúcii v starostlivosti o dojča, ale to prináša aj veľa neistoty 

a priestoru pre chyby.  

Ani dnes nevieme všetko, ale je známe, že dieťa sa rodí  s pripravenými zmyslami pre vnímanie a že 

vnútromaternicové skúsenosti  pomáhajú vybudovať  centrá pre vnímanie v jeho  mozgu . Už 

v niekoľkých minútach po narodení (Langmeier, Krejčířová, 2007) zdravé deti spájajú informácie 

z rôznych zmyslov; vidia, sledujú pohybujúci sa predmet očami, ak ich zaujme, venujú sa mu i desať 

minút (s. 34). Zrakové informácie si krátko zapamätajú.  Rozoznajú tvár svojej matky od iných  už po 

štyroch dňoch. Dokážu rozlíšiť základné geometrické tvary, známy a nový podnet, rozlišujú smer aj farby 

obrazcov. Dokážu vnímať aj hĺbku a obranne reagujú na približujúci sa predmet.  Nie sú tu len reflexné 

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

vyvíjať.  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. Učí sa dekódovať  

mimické výrazy, ktorými ľudia  vyjadrujú šťastie, smútok, prekvapenie, odpor, hnev a strach. Základné 

emócie prezrádzajú mimické svaly okolo očí. Nedajú sa vôľovo ovládať a preto sú  dôveryhodnou 

informáciou. Plocha v mozgu Medina (2011) vyhradená pre rozpoznávanie tváre je zvlášť veľká. Ak 

dieťa svoje schopnosti nemôže rozvinúť, má neskôr problém spolupracovať a sociálne sa prispôsobiť. 

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 ako ho počúvalo počas pobytu v brušku. 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 
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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, s. 105).  

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

okolia, pomáhajú vytvoriť si pocit bezpečia. Ayresová (2005) považovala poruchy taktilného 

a kinestetického vnímania,  tj.   hĺbkový hmat, za najlimitujúcejšie. 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 hodne dlho, kým 

sa naučia poznávať iba hmatom. Jazyk patrí k najcitlivejším orgánom (Doidge, 2017) v ľudskom tele. Má 

48 druhov receptorov. Pohyb jazýčka a vnemy z neho pri saní majú stimulujúci účinok na celý mozog. 

Modely stimulačných senzorických cvičení fungujú podobne: 

-  interakcia -  iniciácia  záujmu a aktivity  v multipodnetnom prostredí, 

- potvrdenie  zážitku dieťaťa jeho zrkadlením, prijatím,  

- sprostredkovanie významu spoluprežívaním, 

- utvrdenie skúsenosti opakovaním a sprostredkovaním hodnôt. 

Kvantová interpretácia vzťahu hovorí, že ak mi sami presnejšie vnímame a máme jasnejšie vedomie, 

umožníme to i inému subjektu. Bache zdôraznil, že tento proces si vyžaduje úplné odovzdanie sa  inému 

v zmysle chcenia jeho  dobra  (s. 60). 

Nemôžeme zmeniť iného človeka, môžeme ho len podporiť na jeho ceste životom. To bola skúsenosť 

a posolstvo neuro-terapeuta Feldenkreisa ( ktorý povedal: „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, ... možnosti sú enormné.“   

 Multisenzorické prostredie umožňuje  práve túto novú organizáciu prostredia a skúsenosti,  dáva 

príležitosť žasnúť, objavovať, skúmať bez strachu z neúspechu a to spolu s inou osobou, ktorá má dobré 

úmysly, ale netlačí k zmene. Podobné skúsenosti si iste navzájom želáme i pre seba v rámci tejto 

konferencie, tak nech sa to podarí. 
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ZVLÁŠTNOSTI SENZORICKÉHO VÝVOJA U DETI S PORUCHAMI 

SPRACOVANIA SENZORICKEJ INFORMÁCIE 
SPECIAL FEATURES OF SENSOR DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH SENSOR 

INFORMATION PROCESSING DISORDERS 

VIACHESLAV BASALIUKOV 
 

Abstrakt: 

V článku sa skúma problém senzorického vývoja u detí. Zmyslový vývoj je osnovou mentálneho vývoja 

prostredníctvom pocitov a poznania. Poruchy spracovania informácii zo senzorov sa vyskytujú u 5-16% 

detí školského veku. Obzvlášť je pozornosť v článku venovaná úlohe neurofyziologických a 

neuropsychologických faktorov ovplyvňujúcich integráciu zmyslovych signálov a zmyslového vývoja. 

Dôkladne sa skúmaju najčastejšie poruchy spracovania senzorickej informácie: hypercitlivosť alebo 

hypocitlivosť na rozličné stimuly, a taktiež skreslenie zmyslového vnímania. Práca opisuje zvláštnosti 

najviac rozšírených porúch, ktoré vznikajú kvôli nedostatku senzorickej integrácie: poruchy autistického 

spektra, syndróm deficitu pozornosti a hyperaktivity. Zdôrazňuje sa, že sa zmyslový vývoj skladá z 

komplexu biologických, psychologických, sociálnych činiteľov. 

Na základe analýzy vedeckých údajov sa ukázalo, že nedostatok senzorickej integrácie je spojený 

s anatomo-fyziologickými osobitosťami mozgu dieťaťa. Výsledky štúdie naznačujú priamy vzťah medzi 

úrovňou senzorickej integrácie a úrovňou senzorického vývoja u dieťaťa. Bolo zistené, že úroveň vývoja 

vestibulárneho aparátu ovplyvňuje úroveň sociálnej adaptácie dieťaťa. Výsledky výskumu umožnili 

stanoviť vplyv multisenzorického prostredia na zvýšenie psychickej odolnosti (rezilencie) u detí 

s poruchami spracovania senzorickej informácie. 

 

Kľúčové slová: senzorický vývoj, senzorická integrácia, reziliencia, psychická odolnosť. 

 

Abstract: 

The article examines the problem of sensory development of children. Sensory development is an outline 

of mental development through feelings and gnosis. Disorders of sensor information processing occur in 

5-16% of school age children. Particular attention is paid to the role of neurophysical and psychological 

factors influencing the integration of sensory signals and sensory development. The most common 

disorders of sensory information processing: hypersensitivity or hyposensitivity to various stimuli, as well 

as distortion of sensory perception, are thoroughly examined. The work describes the particularities of 
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most common children disorders that arise due to a lack of sensory integration: autism spectrum 

disorders, attention deficit hyperactivity syndrome. It is emphasized that sensory development consists of 

a complex of biological, psychological, social factors. 

Analysis of scientific data has shown that a lack of sensory integration is associated with the anatomo-

physiological particularities of the brain. The results of the study indicate a direct relationship between 

the level of sensory integration and the level of sensory development in the child. It has been found that 

the level of development of the vestibular apparatus affects the level of child's social adaptation. The 

results of the research made it possible to determine the influence of the multisensory environment on the 

increase of resilience in children with sensory information processing disorders. 

 

Key words: sensory development, sensory integration, resilience. 

 

Zmyslový vývoj 

Senzorický vývoj dieťaťa - vývoj  jeho vnímania a formovanie predstáv o vonkajších vlastnostiach 

predmetov: forme, farbe, veľkosti, polohe v priestore, vône, chuti atď. 

Zmyslový vývoj sa skladá z komplexu troch činiteľov: 

 biologických (anatomo-fyziologických); 

 psychologických; 

 sociálnych. 

Pre človeka je charakteristické, že najdôležitejšie zmeny vnímania sa dejú v prvých rokoch života. Pritom 

rozhodujúcu úlohu zohráva osvojenie si spoločnosťou vytvorených štandardov a spôsobov senzorického  

skúmania stimulov. Už po dosiahnutí pol roku života, v podmienkach interakcie s dospelými vznikajú 

aktívne hľadacie aktivity: dieťa sa obzerá, chytá veci rukami a skúma ich. Na základe toho vznikajú 

intersenzorické spojenia medzi rôznymi zmyslami (zrak, sluch, hmat).  

Dieťa sa tak stáva schopným vnímať zložité komplexné podnety, rozpoznať ich a odlišovať ich. Vo veku 

6-12 mesiacov sa motorický systém rýchlo rozvíja a objektívne činy a manipulácie fungujú ako hlavná 

aktivita, ktorá vyžaduje neustále vnímanie. Tak sa reprodukčné pohyby modelujúce vlastnosti vnímaných 

objektov stávajú hlavným spôsobom vnímania. Neskôr dochádza k rozvoju vnímania v úzkej spojitosti s 
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rozvojom rôznych druhov detských aktivít (hry, kreslenie, konštruovanie a prvky práce a štúdia). Po 

dosiahnutí veku štyroch rokov získava relatívnu nezávislosť. 

Zmyslový vývoj je osnovou mentálneho vývoja prostredníctvom pocitov a poznania. 

Senzorická integrácia  

Ľudský nervový systém prijíma a spracováva informácie zo zmyslových orgánov. Tento proces sa nazýva 

zmyslová integrácia (Bundy  et al., 2002). 

Senzorická integrácia je komplexný a multimodálny stav na križovatke rôznych disciplín (vrátane 

neurológie, neurofyziológie, kognitívnej neurovedy, psychológie, psychiatrie, ergoterapie atď.). 

Štúdie mozgu využívajúce funkčné zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie umožnili vykonať 

sériu experimentov, ktoré potvrdili interakciu zmyslov.      

Prvý experiment 

Subjektom sa zobrazil videozáznam s hovoriacim človekom, pritom je vypnutý zvuk. Funkčné 

zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (FMRI) ukázalo, že oblasť mozgu zodpovedná za 

spracovanie zvukov - sluchová kôra - bola tiež stimulovaná, ako keby človek počul reč. 

Druhý experiment 

Počas experimentu boli urobené krátke záblesky svetla v blízkosti ramien testovaného subjektu 

vyzbrojeného taktilným stimulátorom. Vizuálna zóna mozgovej kôry sa vždy stala najaktívnejšou ako 

reakcia na taktilný stimul. V podstate bol vizuálny systém zapnutý hmatom. Tento fenomén sa volá 

synestézia. 

Rôzne experimenty teda ukazujú, že naše pocity spolupracujú - videnie ovplyvňuje sluch, učíme sa lepšie, 

keď sa stimuluje niekoľko senzorických orgánov súčasne. 

 

Porucha senzorickej integrácie  

Poruchy spracovania informácii (Sensory processing disorders, SPD) zo senzorov sa vyskytujú u 5-16% 

deti školského veku (Owen et al.,2013).   

Porucha senzorickej integrácie opisuje situáciu, keď proces senzorickej integrácie nefunguje správne. 

Základom koncepcie senzorickej integrácie A.J. Ayres (1979) sú učenia A.K. Anochina (1968) o 

funkčnom systéme.  
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Z neuropsychologického hľadiska je narušenie senzorickej integrácie stavom, pri ktorom mozog prežíva 

problémy s prijímaním a reagovaním na informácie prichádzajúce cez zmysly (Lurija, 1983). 

Rizikové faktory pre rôzne typy SPD sú zložené z genetických porúch (37–47%), patológie tehotenstva 

(33–53%) a pôrodu (19–31%), predčasného pôrodu (25–38%), postnatálnych faktorov (12–25%), 

faktorov prostredia (sociálna deprivácia, emocionálna deprivácia s matkou, predĺžená hospitalizácia bez 

matky, život spolu s duševne chorými pacientmi – (19–33%), aj keď nie sú obmedzené len na tieto 

faktory (Sadovskaya et al. 2010). 

A.Bundy at al. (2002, 2007) hovoria o dvoch typoch zmyslových porúch:  

1) Porušenie senzorickej modulácie (senzorická ochrana, gravitačná nespoľahlivosť, nechutné reakcie na 

pohyb, nedostatok citlivosti alebo zmyslové hľadanie);  

2) Sensory-related motor impairment (dyspraxia a očné - posturálne poruchy), ako aj zmiešaná verzia, t.j. 

syndróm dysfunkcie zmyslovej integrácie.  

Deti so SPD ťažko vnímajú senzorické informácie, ktoré môžu viesť k širokému spektru príznakov 

vrátane precitlivenosti na zvuky, osvetlenie a dotyk, nízkej jemnej motoriky a nízkej koncentrácie 

pozornosti. Niektoré deti s SPD nemôžu vydržať zvuk vysávača, zatiaľ čo pre iných je ťažké držať 

ceruzku alebo sa zapojiť do sociálneho procesu. Navyše dnes môže byť dieťa otrávované zvukom, o ktorý 

sa zajtra bude usilovať zámerne. 

Dieťa s narušenou senzorickou integráciou sa môže zdať nemotorným a môže mať ťažkosti s 

koordináciou pohybu. Tieto deti často zle znášajú zmeny - nové miesta, nové pravidlá. Často môžu mať 

záchvaty hnevu. Takéto deti majú problémy s komunikáciou, účasťou na konverzácii alebo hrou. 

Pedagógovia popisujú správanie dieťaťa s SPD nasledovne: 

 Počas hodiny nedokáže pokojne sedieť a vyrušuje ostatných v triede. 

 Často sa javí, že nedáva pozor na to, čo hovorí učiteľ. 

 Udiera do ostatných detí pri čakaní v rade na obed, provokuje ich. 

 Nedrží správne pero/ceruzu, má problémy s písaním. 

 Má problém pri prechode z jednej aktivity do inej. 

 Nedokáže vydržať na miestach, kde je veľa hluku (telocvičňa, jedáleň…). 

 Správa sa pasívne, letargicky, akoby ho vyučovanie nezaujímalo. 
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 Všetko mu dlho trvá, potrebuje viac času, musí sa na neho čakať. 

Diagnóza 

Dnes porucha senzorického spracovania (SPD) nie je oficiálnou lekárskou diagnózou, ale spôsobuje 

deťom mnoho problémov, ktoré ovplyvňujú ich školskú úspešnosť a zivot. Prebieha diskusia  či je SPD 

samostatnou poruchou alebo pozorované symptómy patria k rôznymi iným, viac známym poruchám 

(Schoen et al., 2009). Základným problémom je to, že odborníci sa ešte nezhodli na overenom 

štandardizovanom diagnostickom inštrumente SPD (Rogers and Ozonoff, 2005). 

Diferenciálna diagnostika SPD sa vykonáva pri poruchách autistického spektra, syndróme deficitu 

pozornosti a hyperaktivity, obsedantno-kompulzívnej poruche, motorických a hlasových tikoch, 

Tourettovom syndróme, „krehkom“ chromozómovom syndróme X, úzkostných / depresívnych 

poruchách, špecifických fóbiách, sociálnej fóbii, posttraumatickej stresovej poruche, opozičnej deviantnej 

poruche, ťažkostiach s učením, detskej mozgovej obrne, atď.(Miller et al., 2007). 

Najviac rozšírené poruchy kvôli nedostatku senzorickej integrácie u detí:  

 hypersenzitívnych na stimuly 

 hyposenzitívnych na stimuly 

 s poruchou autistického spektra,  

 so syndrómom deficitu pozornosti  

 so syndrómom hyperaktivity 

Deti, ktoré sú hypersenzitívne (neprimerane citlivé na jednotlivé podnety) môžu vykazovať toto 

správanie: 

 Nie sú schopné tolerovať jasné svetlá alebo niektoré zvuky (sirény, vŕtačky, prípadne 

neštruktúrovaný hluk a iné…). 

 Vyrušia ich zvuky, ktoré ostatní nemusia tak dobre vnímať. 

 Odmietajú nosiť určité typy oblečenia, pretože ich škriabe alebo inak irituje. Tiež im môžu 

prekážať niektoré druhy topánok. 

 Obávajú sa neočakávaného dotyku, vyhýbajú sa kontaktom s ostatnými, skupinovým 

aktivitám alebo naopak prejavujú sa agresívne. 
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 Nechcú sa zúčastňovať pohybových hier alebo tráviť čas na ihrisku, na hojdačkách, 

preliezačkách… 

 Vyhýbajú sa aktivitám a situáciám, kde dochádza ku strate kontaktu so zemou. 

 Odmietajú jesť určité druhy jedál. Utekajú alebo sa chcú za každú cenu vyhnúť situáciám, 

kde pôsobí viac podnetov, tieto situácie sú pre ne stresujúce – napríklad školské akcie, 

pobyt v telocvični, prestávky… 

 Mávajú záchvaty zúrivosti. 

 Majú problémy pri státí v rade. 

 Odmietajú niektoré výtvarné aktivity alebo tvorivé činnosti. 

Deti sú hyposenzitívne (málo citlivé) na jednotlivé podnety a môžu sa správať nasledovne:  

 Majú potrebu dotýkať sa predmetov alebo ľudí, aj keď je to sociálne nevhodné. 

 Nedokážu odhadnúť osobný priestor druhej osoby a často ho narúšajú. 

 Majú vysoký prah bolesti. 

 Nevedia presne odhadnúť silu, čo sa môže prejaviť napríklad pri hre (zničenie hračky) 

alebo ťažkosťami v písaní, najmä v prítlaku. 

 Je neposedné, nedokáže v pokoji sedieť. 

 Rado skáče, behá, búcha, naráža do predmetov. 

 Má rado intenzívny pohyb alebo točenie sa. 

 Často vylieza na nábytok, šplhá sa, rado zoskakuje z výšky. 

 Nevie odhadnúť nebezpečenstvo. 

 Nereaguje na pokyny, akoby nepočulo alebo nepočúvalo. 

Tieto prejavy sú hodnotené ako negatívne správanie, alebo ako súčasť inej diagnózy ako napríklad 

ADHD alebo niektorých porúch učenia alebo porúch autistického spektra (približne 40 % detí s ADHD 

má aj prejavy porúch senzorického spracovania a naopak).  
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Dôležité zamyslieť sa aj nad skutočnosťou ako funguje zmyslové spracovanie u týchto žiakov a či 

správanie, ktoré vykazujú nie je dôsledkom porúch senzorického spracovania/dysfunkcií senzorickej 

integrácie. Uvedené poruchy sa však môžu vyskytovať aj u detí, ktoré nemajú žiadnu oficiálnu diagnózu. 

Nedostatok senzorickej integrácie je spojený s anatomo-fyziologickými osobitnosťami mozgu dieťaťa. 

Štúdia Owen et al. (2013) dovolila zistiť, že deti postihnuté SPD majú kvantifikovateľné rozdiely v 

mozgovej štruktúre.  

SPD ma biologický základ, ktorá ju odlišuje od iných neuro-vývojových porúch. 

V štúdii vedci použili pokročilú formu MRI nazývanú difúzne tenzorové zobrazovanie (DTI), ktorá meria 

mikroskopický pohyb molekúl vody v mozgu s cieľom poskytnúť informácie o mozgových traktoch. DTI 

ukazuje smer vlákien bielej hmoty a integritu bielej hmoty. Biela hmota mozgu je nevyhnutná na 

vnímanie, myslenie a učenie. 

Štúdia skúmala 16 chlapcov vo veku od 8 do 11 rokov s SPD, ale bez diagnózy autizmu alebo predčasne 

narodených detí a porovnávala výsledky s 24 typicky sa vyvíjajúcimi chlapcami, ktorí sa porovnávali 

podľa veku, pohlavia, pravákov alebo ľavákov a IQ (Tomchek & Dunn, 2007).  Správanie pacientov a 

kontrolných subjektov sa najprv charakterizovalo pomocou rodičovskej správy o mierke senzorického 

správania nazývanej Sensory Profile (Dunn, 1999). 

Zobrazovanie detekovalo neobvyklé plochy bielej hmoty u jedincov s SPD, predovšetkým zahŕňajúcich 

oblasti v zadnej časti mozgu, ktoré slúžia ako spojenia pre sluchové, vizuálne a somatosenzorické 

(dotykové) systémy zapojené do senzorického spracovania, vrátane ich spojení medzi ľavou a pravou 

stranou polovice mozgu. Sú to osobitosti, ktoré sú symbolom niekoho, kto má problémy so senzorickým 

spracovaním. Viac osobitostí frontálneho predného traktu bielej hmoty sa zvyčajne týka detí s poruchami 

ADHD alebo autistického spektra. Abnormality, sú zamerané na odlišnú oblasť mozgu, čo naznačuje, že 

SPD je neuroanatomicky odlišná. 

Zistila sa silná korelácia medzi mikro-štrukturálnymi abnormalitami v bielej hmote zadných mozgových 

ciest zameraných na zmyslové spracovanie a výška sluchovej, multisenzorickej nepozornosti hlásenej 

rodičmi v Sensory Profile. Najsilnejšia korelácia bola pri zvukovom spracovaní, s ostatnými koreláciami 

pozorovanými pre multisenzorickú integráciu, videnie, hmat a nepozornosť. 

Abnormálna mikroštruktúra zmyslových traktov bielej hmoty ukázaná DTI u detí s SPD mení 

načasovanie senzorického prenosu, takže spracovanie senzorických stimulov a integrácia informácií do 

viacerých zmyslov sa stáva ťažkou alebo nemožnou. 
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Rola vývoja vestibulárneho aparátu v rozvoji senzorickej integrácie. 

Prvé príznaky dozrievania vestibulárneho analyzátora sa objavujú už vo štvrtom mesiaci tehotenstva. Na 

ultrazvuku si môžete všimnúť, ako budúce bábätko v reakcii na zmenu polohy tela reflexne stiahne svaly 

končatín, krku a trupu. U novorodencov je možné pozorovať množstvo vestibulárnych reflexov. Jedným z 

nich je tzv. Moroov automatizmus. V reakcii na ostré otrasy alebo neočakávaný hluk dieťa prudko 

rozpestrie ruky a roztiahne prsty. 

Je to komplexný systém pozostávajúci z troch polkruhových kanálikov, ktoré sú umiestnené v približne 

kolmých rovinách, čo umožňuje telu reagovať na sklony vo všetkých smeroch. Počas našich pohybov, v 

dôsledku gravitácie, endolymfy a vápenatych kamienkov (otolity), ktoré sa v nich vznášajú, draždia pily a 

do mozgu sa prenášajú informácie o zmenách polohy tela. Po zlomku sekundy po spracovaní údajov dá 

mozog pokyn na zmenu umiestnenia a napätia svalov krku, trupu, rúk a nôh, aby sme mohli udržiavať 

rovnováhu v každej situácii.  

Cieľom našej štúdie bolo zistiť vplyv úrovne vývoja vestibulárneho aparátu na sociálnu adaptáciu 

a psychickú odolnosť detí s SPD. 

 

Súbor 

Vzorku tvorilo 20 detí vo veku 7 až 12 rokov. Všetky skúmané osoby boli rozdelené do dvoch skupín: 

prvú tvorilo 10 detí s poruchami SPD ktoré nerobili žiadny šport,  druhú 10 detí ktoré cvičili gymnastiku, 

judo a zápasenie. Všetky skúmané deti boli opätovne preskumané o pol roka . 

Štúdia využívala klinické a experimentálne psychologické výskumné metódy. To nám umožnilo určiť 

rozsah zistených porúch, ako aj ich kvantitatívne vyhodnotenie, a tak doplniť údaje o klinickom vyšetrení.  

 

Metódy 

Vo výskume boli použité nasledujúce metódy: 

1. Dotazník The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman et al., 2000). 

2. Statický test. 

3. Test Romberga. 

Pre hodnotenie úrovne vývoja vestibulárneho aparátu v priebehu štúdie sa uskutočnili dva pokusy so 

subjektmi: statický test a Rombergov test. 
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Statický test je biofeedback (vizuálny) ohľadom podpornej reakcie. Inak sa testy tohto typu nazývajú 

motoricky-kognitívne, t.j. kvantitatívne sa skúma schopnosť stojacej osoby vykonávať inštrukciu (účinný 

úkon vyžadujúci kognitívne činnosti - vnímanie pokynov, pozornosť atď.) udržať danú polohu s 

vizuálnou kontrolou. 

Rombergov test sa uskutočnil vo vertikálnej polohe, chodidlá boli v polohe ,, päty spolu, špičky od seba“ 

(podľa náčrtu platformy). Ruky voľne pozdĺž trupu. Účelom Rombergovho testu je zistiť rozdiely v 

schopnosti držať zvislý postoj pri otvorených a zatvorených očiach. To znamená, že pri udržiavaní 

rovnováhy sa musí brať do úvahy úloha videnia. Rombergov test pozostáva z 2 rovnakých časových 

období pre otvorené a zatvorené oči (každé 20 sekúnd). 

Na vykonanie testov sa použila stabilizačná platforma «Biomer». Stabilizačná platforma «Biomer» 

zaznamenáva úsilie zamerané na udržanie a zmenu postavenia osoby, ktorá na nej stojí, a analyzuje 

dynamiku fluktuácií vo všeobecnom ťažisku osoby počas skúšky. 

 

Výsledky výskumu 

Rozsah prosociálneho správania odráža úroveň sociálnej adaptácie dieťaťa na navrhované podmienky, 

dodržiavanie morálnych štandardov a pravidiel, priateľskú spoluprácu s ostatnými deťmi. Výsledok sa 

môže pohybovať od 1 do 40. 

Tabuľka 1 

Dynamika úurovne prosociálneho správania u skúmanych osôb. 

(dotazník SDQ, Goodman R.) 

Testové dáta  

subscale prosocial behaviour, n=20 

Prvý výskum Opätovný výskum (o 6 mesiacov.) 

 prvá skupina,% druhá skupina,% prvá skupina,% druhá skupina,% 

Normálne správanie 0 10  10  35  

Hraničné správanie 20  20   20   10  

Anomálne správanie 30  20  20  5  
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Niekoľko skúmaných osôb z prvej skupiny po pol roku preukazali zlepšenie ukazovateľov prosociálneho 

správania - u 10% skúmanych osôb sa prejavovalo normálne správanie, hoci na začiatku štúdie sa 

neprejavovalo u nikoho.  

Skúmané osoby z druhej skupiny po pol roku preukázali výraznú pozitívnu dynamiku prosociálneho 

správania -  u 35 % sa registrovalo normálne správanie, čo je na 20% viac než na začiatku štúdie.  

Tabuľka 2 

Dynamika ukazovateľov škály «Celkový počet problémov» u skúmaných osôb. 

(dotazník SDQ, Goodman R.) 

Testové ukazovatele škály 

«Celkový počet problémov», n=20 

Prvý výskum Opätovný výskum (o 6 mesiacov.) 

 prvá skupina,% druhá skupina,% prvá skupina,% druhá skupina,% 

  Normálne správanie 5  10  15  30  

Hraničné správanie 30  25   20   15  

Anomálne správanie 15  15  15  5  

 

Škála «Celkový počet problémov» vzniká súčtom hodnotení zo všetkých 4 škál (Emotional symptoms, 

Conduct problems, Hyperactivity/inattention, Peer relationships problem) okrem prosociálnej 

škály. Výsledok sa môže pohybovať od 1 do 40.         

Emočné poruchy a abnormality v správaní často nasledujú jedna druhú a sú sprevádzané znížením 

výkonnosti v škole a znížením adaptívnosti.     

Analýza výsledkov ukazovateľov statického testu a Rombergovho testu u detí s SPD ukázala,  že 

skúmané osoby druhej skupiny preukazovali po pol roku zlepšenie všeobecnej motornosti a kontroly 

rovnováhy.  
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Diskusia 

Analýza výsledkov ukázala, že skúmané osoby prvej skupiny ktoré mali skúsenosti s pobytom v 

multisenzorickom prostredí po dobu šiestich mesiacov, preukázali zlepšenie ukazovateľov na stupnici 

prosociálneho správania. Takže u 10% vyšetrovaných osôb bolo stanovené normálne správanie, zatiaľ čo 

na začiatku štúdie neboli žiadne. Okrem toho sa podľa škaly „Celkový počet problémov“ zistilo normálne 

správanie o 10% častejšie. 

Zistilo sa, že skúmané osoby druhej skupiny, ktoré pol roka robili šport, preukázali výraznú pozitívnu 

dynamiku prosociálneho správania, takže u 35 % sa registrovalo normálne správanie, čo je o 20% viac, 

než na začiatku. 

Okrem toho, podľa škály «Celkový počet problémov» normálne správanie u nich bolo zaznamenané o 20 

% častejšie. 

Pod vplyvom systematického, postupného tréningu vestibulárneho aparátu u detí so SPD, ktorý si 

vyžaduje predovšetkým intenzívny rozvoj proprioceptívneho pocitu, ktorý podľa A.J.Ayres (2005) 

odkazuje na senzorický vstup a spätnú väzbu, je funkčný systém mozgu upravený tak, aby zabezpečoval 

koordináciu a kontrolu polohy tela (Anokhin, 1968). 

Z pohľadu L. S. Vygotského (1976) uľahčujú vývoj a hľadanie nových prostriedkov na vykonávanie 

aktivít zložité úlohy, ktoré dieťa nemôže zvládnuť samostatne, ale s pomocou dospelého sa môže 

pohybovať z oblasti skutočného vývoja do zóny proximálneho vývoja. M.Horňáková (2007) tiež 

poznamenala, že potenciál možností môže mobilizovať sily a prispievať ku zrelšiemu správaniu. Podľa K. 

Paulíka (2010) sa v procese zvládania zložitých situácií zvyšuje psychická odolnosť - reziliencia 

(Laštincová, Z., 2018). 

 

Záver 

Nami bolo zistené, že úroveň vývoja vestibulárneho aparátu ovplyvňuje úroveň sociálnej adaptácie 

dieťaťa zvyšujúc ich prosociálne správanie. Analýza detí zapojených do akrobacie, gymnastiky a 

zápasenia, pre ktoré je charakteristický dobre vyvinutý vestibulárny aparát, absencia strachu z pádu a 

schopnosť bezpečne padať odhalila vyššiu úroveň sociálnej adaptácie. Vyvin proprioceptívneho pocitu  

dáva sebaistotu a rozvíja schopnosť držať situáciu pod kontrolou, tým pádom zvyšujúc rezilenciu. 

Na základe získaných výsledkov možno dospieť k záveru, že vývoj a natrénovanosť vestibulárneho 

aparátu, ktorý je zase veľmi dôležitý pri harmonickom fungovaní posturálneho systému človeka do 

značnej miery ovplyvňuje duševnú stabilitu a sociálnu adaptáciu detí. 
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PODNETNE PRIPRAVENÉ PROSTREDIE A JEHO TERAPEUTICKÉ 

ASPEKTY V PODPORE AKTIVITNÉHO UČENIA – HISTORICKÉ 

KONTEXTY 
ENVIRONMENTALLY PREPARED ENVIRONMENT AND THERAPEUTIC ASPECTS IN 

SUPPORT OF ACTIVE LEARNING - HISTORICAL CONTEXT 

PETRA MITAŠÍKOVÁ  

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá pripraveným prostredím v kontexte školského a domáceho učenia sa 

zvažujúc historické kontexty vzniku konštruktivisticky orientovaného podnetného prostredia v opozícii 

k behaviorálnym koncepciám. V súčasnosti v oblasti výchovy a vzdelávania stále pretrvávajú metódy 

historicky založené ešte na Lockeho tradícii z 18. storočia vychádzajúce z predpokladu, že „dieťa je ako 

prázdna nádoba“, z ktorej sa odvodili aj neskoršie behavioristické koncepty. V rámci pokusov 

o reformovanie školstva v 21. storočí sú stále viac zvažované nové koncepty učenia a vyučovania 

(nazývané ako progresívne, alebo alternatívne) historicky odvodené z konštruktivisticky založených 

teoretických i praktických metodológií (Dewey, Piaget, Vygotskij, Montessori, Bruner). V daných 

prístupoch je dôraz na podnetne pripravené prostredie kladúce viac ohľad na potreby, záujmy a danosti 

učiacich sa. Prostredie, ktoré je prispôsobené individuálnym potrebám učiacich sa, je automaticky 

nositeľom inkluzívnosti (pripravenosti prostredia pre všetkých bez rozdielu) a zabezpečením 

kontinuálneho progresu všetkých zúčastnených.  

Kľúčové slová: pripravené prostredie, behaviorizmus, konštruktivizmus, terapeutické aspekty 

podnetného prostredia, aktivitné učenie 

 

Abstract: The paper deals with the prepared environment in the context of school and home learning 

considering the historical contexts of the emergence of a constructivist-stimulating environment in 

opposition to behavioral concepts. At present, in the area of education, there are still methods historically 

based on Locke's tradition from the 18th century, assuming that "a child is like an empty vessel" from 

which later behaviorist concepts were derived. In the attempts to reform education in the 21st century, 

new concepts of learning and teaching (called progressive or alternative) historically derived from 

constructivist-based theoretical and practical methodologies (Dewey, Piaget, Vygotsky, Montessori, 

Bruner) are increasingly considered. In these approaches, the emphasis is on a stimulus-driven 

environment that takes greater account of learners' needs, interests and concerns. An environment that is 

tailored to the individual needs of learners is automatically a carrier of inclusiveness and ensuring 

continuous progress for all participants. 

Key words: prepared environment, behaviorism, constructivism, therapeutic aspects of stimulating 

environment, activity learning 
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Dr. John J. Medina, riaditeľ Centra pre aplikovaný výskum mozgu a učenia na Tichomorskej univerzite 

v Seattly hovorí, že väčšinové školstvo je žiaľ nastavené tak, že deti sa najviac naučia doma. Mnohí 

rodičia len súhlasne povzdychnú. Podmienky v inštitúciách, v ktorých sa vzdelávajú naše deti sú zväčša 

nastavené na tlak, súťaž, hodnotenie, neohlásené testovanie a skúšanie ako prostriedok vonkajšieho 

disciplinovania a trestania, stres, hromadné, neindividualizované prednášanie informácií bez aktívneho 

zapájania žiakov, memorovanie namiesto objavovania, nekonečné hodiny sedenia v laviciach bez 

možnosti pohybu a hry atď., atď... Podmienky nezlučiteľné s učením a šťastným bytím. Ak sa má dieťa 

niečo učiť a aj skutočne niečo naučiť, atmosféra musí byť odlišná. Bezstresová, inšpiratívna, aktivitná, 

kooperatívna, radostná... Vzdelávací systém potrebuje reformovať a hľadá cesty, ako na to. Nesmierne 

inšpiratívny, ucelený, ale najmä praktický model ponúka pedagogika Marie Montessori s jej nosným 

konceptom „pripraveného prostredia“. Počet zariadení pracujúcich celkovo alebo čiastočne podľa metódy 

M. Montessori celosvetovo stúpa a to nielen v oblasti preškolského vzdelávania, ale aj školského 

a stredoškolského. Benefity Montessori metódy objavuje tiež stále viac rodičov v rámci domácej výchovy 

a vzdelávania. Pre liečebných pedagógov je Montessori pedagogika jedným zo základných teoretických 

i praktických východísk v rámci teórie i praxe liečebnopedagogickej terapie.  

Na úvod sa pozrime, kde historicky vznikol systém súčasného mainstreamového školského systému. Aj 

keď 21. storočie volá po reforme školstva, stále sa potáca medzi vžitými behavioristickými modelmi a len 

ťažko sa presadzujúcimi prvkami konštruktivizmu. Pre veľa detí je škola stále vnímaná ako nutné zlo, 

nepohoda a trápenie. Školy, rodičia aj samotné deti sa boria v reakcii na neprogresívny vzdelávací systém 

s nechuťou, problémami v učení a v správaní. Liečební pedagógovia veľmi dobre vedia, ako to všetko 

negatívne dopadá nielen na samotné deti, ale aj na celkové fungovanie rodín.  

Pôvodný behavioristický model učenia nepočítal s tým, že je potrebné dieťa do vyučovacieho procesu 

zapájať zvlášť aktívne. Dieťa bolo považované za prázdnu nádobu, ktorú treba prostredníctvom 

vzdelávania naplniť informáciami. Tento model má historicky pôvod v diele Johna Locka  (*29. august 

1632, Wrington, Anglicko - †  28. október 1704, Oates) osvieteneckého pedagóga, lekára, vychovávateľa, 

diplomata, politika, ekonóma, zakladateľa novovekej filozofie začiatku18. storočia.  

  

Obr. č. 1 John Locke, anglický filozof 

Názory na výchovu John Locke podrobne rozpracoval najmä v spise Úvahy o výchove (prvýkrát 

publikované v roku 1693). Úvahy písal počas svojho exilu v Holandsku v rokoch 1683 – 1689. Neskôr si 

jeho úvahy osvojil aj I. Kant a ovplyvnil v tomto duchu celé pruské školstvo. Vo svojej štúdii sa Locke 
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venoval najmä výchove predstaviteľa vedúcej vrstvy spoločnosti, ktorá sa vytvorila v Anglicku behom 

17. storočia, teda výchove „džentlmena“, reprezentanta strednej vrstvy vtedajšej anglickej buržoázie. Spis 

bol teda zamýšľaný pre príslušníkov tej vrstvy, ku ktorej patril aj sám Locke. Chápal výchovu ako zásah, 

ktorý môže značne zmeniť a ovplyvniť osobnosť človeka v celku. Upozorňoval v tomto smere na prílišné 

hýčkanie a rozmaznávanie zo strany rodičov a vychovávateľov. Dieťa by malo byť podriadené prísnej 

disciplíne a vedené k potláčaniu svojej žiadostivosti a vôle k veciam, ktoré sú pre neho nevhodné. 

Prísnosť, neustále napomínanie a strach majú viesť k vychovávateľovej autorite a tak k zakotveniu 

správnych návykov a ušľachtilosti. Úlohu učiteľa videl najmä v rozvíjaní mravnosti prostredníctvom jeho 

prirodzenej autority a schopnosti udržať žiakovu pozornosť (podľa Locke, 2019). Connolly (2019) tvrdí, 

že Locke sa vo svojej najdôležitejšej práci, Esej o porozumení človeka, rozhodol ponúknuť analýzu 

ľudskej mysle a jej spôsob získavania poznatkov. Poskytol empirickú teóriu, podľa ktorej získavame 

myšlienky prostredníctvom našich skúseností zo sveta. 

Rané deväťdesiate roky znamenali rozšírenie tohto pohľadu v podobe behaviorizmu. Behaviorizmus ako 

teória a metodológia v psychológii, odmietla vedomie (i metódu sebapozorovania) ako predmet vedeckej 

psychológie a nahradila ho správaním prístupným pozorovaniu a experimentu. Behaviorizmus vznikol 

začiatkom 20. stor. v USA. Stal sa nielen novým vzorom vo vývoji modernej psychológie, ale odzrkadlil 

a ovplyvnil aj vtedajšiu severoamerickú spoločnosť a kultúru. Jeho filozofické korene možno nájsť 

v mechanistickom materializme a v neskoršom pozitivizme. Vedeckú kontinuitu behaviorizmu tvoria 

evoluční biológovia (Ch. R. Darwin; Jacques Loeb,), severoamerickí zoológovia (E. L. Thorndike) a ruskí 

neurofyziológovia a reflexológovia (V. M. Bechterev, I. P. Pavlov) (Encyclopaedia Beliana, 2019).  

Za zakladateľa behaviorizmu sa všeobecne pokladá John Broadus Watson (*9. január, 1878, 

blízko Greenville, Južná Karolína - † 25. september 1958, New York). Watson bol americký psychológ, 

profesor Hopkinsovej univerzity v USA. Zavrhol výskum vedomia, duševných stavov, mysle a podobne a 

vyhlásil, že celá psychológia sa dá uskutočniť v pojmoch podnetu a reakcie.  

 

 

Obr. č. 2. John Broadus Watson, americký psychológ 

„Dajte mi tucet zdravých detí... a ja vám zaručujem, že z každého z nich vychovám špecialistu, akého 

náhodne zvolím.“ (John B. Watson) 
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Watson vstúpil do vývoja psychológie 1913 štúdiou Psychológia z pohľadu behavioristu. Zdôvodnil 

v nej, že vedecká psychológia ako súčasť prírodných vied sa musí zbaviť hmlistých pojmov ako vedomie, 

city, pohnútky ap., pretože objektívne pozorovateľné a dokázateľné je len správanie v istých 

podmienkach, teda vzťahy S – R (S = stimulácia, R = odpoveď, angl. response). Ostro odmietol skúmať 

oblasť, ktorú predtým prevládajúci mentalizmus označil ako prežívanie. Teória behaviorizmu zrušila 

deliacu čiaru medzi človekom a živočíchmi, čo na severoamerických univerzitách podnietilo rozsiahly 

laboratórny výskum najmä s potkanmi. Watsonov behaviorizmus prešiel pre svoj radikalizmus a 

stupňujúcu sa kritiku značným vývojom. E. CH. Tolman doplnil pôvodnú schému S – R o tzv. 

intervenujúcu premennú O (organizmus), do ktorej treba zaradiť účinnosť dedičnosti, aktuálneho vplyvu 

pudov, vplyvu predchádzajúcej skúsenosti organizmu na správanie, teda S – O – R. Hoci stredný článok 

medzi podnetom a odpoveďou ešte neprinútil behavioristov uznať psychickú realitu ako činiteľa 

správania, pripravil pôdu pre neobehaviorizmus (Encyclopaedia Beliana, 2019). 

John B. Watson tvrdil, že dieťa je ako „prázdna stránka papiera“. To znamená, že deti sa narodia bez 

akýchkoľvek vedomostí a pomocou klasického podmieňovania ich možno naučiť čokoľvek. Watson 

uskutočnil niekoľko kontroverzných pokusov na deväťmesačnom chlapcovi, ktorý sa stal známy ako 

„malý Albert“. Naučil ho, že vždy, keď sa objaví biely potkan (alebo iná biela chlpatá vec), ozve sa veľmi 

hlasný nepríjemný zvuk. U Alberta sa vytvoril podmienený reflex a začal sa báť všetkého bieleho 

a chlpatého. Dnes sa takéto pokusy na ľuďoch považujú za neetické, pretože môžu viesť k dlhodobej 

traumatizácii (Weeks, 2015).  

Podľa behavioristov všetko, čo vieme, teda naše poznanie, pozostáva z toho, čo sme sa naučili o okolitom 

svete a živote v ňom. Keď sa niečo naučíme, napríklad nejaký fakt alebo zručnosť, uložíme si túto 

informáciu do pamäti. Informácie, ktoré sme si takto uložili do pamäti a môžeme ich odtiaľ vyvolať, 

tvoria naše poznanie (Weeks, 2015). Tento názor, že poznanie nie je nič iné ako súhrn faktov prevládal 

pomerne dlho. Preto tradičné metódy vzdelávania od žiakov vyžadovali, aby fakty memorovali a neustále 

si ich opakovali. Názor, že poznanie je jednoducho súčtom faktov, sa začal postupne spochybňovať. 

Napriek tomu prví behaviorálni psychológovia aj naďalej zastávali názor, že poznanie je súhrnom faktov, 

ktoré sa môžeme naučiť podmieňovaním. John B. Watson tvrdil, že takto sa dokážeme naučiť takmer 

čokoľvek. Ďalší behavioristi napríklad Edward Thorndike a B. F. Skinner, si však uvedomili, že učenie 

neznamená len zbieranie  a ukladanie informácií o okolitom svete. Zistili, že žiak musí aktívne pristúpiť 

k procesu učenia a skúmať svoje prostredie. Učíme sa totiž aj zo skúseností (tamtiež). Psychológ Anders 

Ericsson z Floridskej štátnej univerzity hovorí: „Mechanickým opakovaním žiadnu výhodu nezískame, 

jedine neustálym zlepšovaním svojej techniky alebo štýlu v smere ku stanovenému cieľu. Musíme 

zlepšovať systém neustálym kráčaním dopredu. Spočiatku si dovoľme robiť viac chýb, pokým si latku 

posúvame stále vyššie.“ (podľa Goleman, 2014).  
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Konštruktivizmus  

Konštruktivistický postoj v edukácii v kontradikcii s behavioristickými koncepciami zdôrazňuje význam 

zmysluplnosti podnetného prostredia, v ktorom je dieťa vychovávané (poznámka: podľa koncepcie M. 

Montessori ide o „pripravené prostredie“) a stáva sa dôležitým aspektom pre učenie, pretože sa v ňom 

používajú nástroje a materiály z prostredia na konštruovanie (Lillard, 2007). Konštruktivizmus kritizuje 

tradičné školstvo kvôli preceňovaniu zámerného „umelého“ vzdelávania na úkor prirodzeného učenia sa 

detí na základe svojej skúsenosti a taktiež kvôli ignorovaniu predchádzajúcich skúseností zo styku s 

okolitým svetom a preferovaniu čistého poznávacieho racionalizmu (Zelina, 2000). Deti sa rodia 

s hlbokou túžbou pochopiť svet okolo seba a s nekonečnou zvedavosťou, ktorá ich núti, k intenzívnemu 

prieskumu. Túžba po poznaní je tak neoddeliteľnou súčasťou ich života a niektorí vedci ju popisujú ako 

pud. Objavovanie prináša malým deťom radosť. Skúmanie vytvára túžbu po ďalšom objavovaní. Tento 

proces sa dá ľahko narušiť a umŕtviť napr. už v prvej triede, kedy učenie začne  znamenať jednotky. Deti 

pochopia, že sa treba učiť nie preto, že je to zaujímavé, ale kvôli odmene. Fascinácia ustúpi úvahe, čo 

musím urobiť preto, aby som dostal dobrú známku (Medina, 2012). Montessori zistila, že u detí sa 

spontánne objavujú fázy zvýšeného záujmu o vybrané činnosti a nazvala ich senzitívnymi obdobiami. 

Autorka (1998) uvádza, že vo vývine dieťaťa nič neprebieha náhodne. Vývin je stimulovaný, nie 

riadený, vonkajšími podnetmi. Rozhodujúcu úlohu majú prechodné obdobia zvýšenej vnímavosti 

(senzitívne obdobia), čo sú časovo limitované inštinkty tesne viazané na získavanie špecifických 

psychických rysov. Aj keď sa všetko odohráva vo vonkajšom prostredí, samo prostredie je skôr súborom 

príležitostí, ako príčin. Jednoducho poskytuje prostriedky nevyhnutné pre duševný rast.  

Odklon od modelu predstavy dieťaťa ako prázdnej, neaktívnej nádoby ponúkol vo svojej práci aj John 

Dewey (*20. október 1859, Burlingtom, Vermont, USA - † 1. jún 1952, New York) americký filozof, 

predstaviteľ chicagskej školy pragmatizmu, reformnej pedagogiky.  Opierajúc sa spočiatku 

o behaviorizmus J. B. Watsona je považovaný za najvplyvnejšieho amerického sociálneho filozofa a 

pedagóga. John Dewey bol popredným zástancom americkej myšlienkovej školy známej 

ako pragmatizmus, ktorý odmietol dualistickú epistemológiu a metafyziku modernej filozofie v prospech 

naturalistického prístupu, ktorý vnímal vedomosti ako výsledok aktívnej adaptácie ľudského organizmu 

na jeho prostredie (Field, 2019).  

 

Obr. č. 3 John Dewey, reformný pedagóg, pragmatik 
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„Learning by doing (učenie sa konaním)“ John Dewey 

Podstatou výchovy je podľa Deweyho rekonštrukcia skúsenosti. Pomocou výchovy je dieťa schopné 

interpretovať premenlivý, neustále sa meniaci tok skutočností. Pojem skúsenosti je zásadný v celej 

Deweyho koncepcii výchovy. Skúsenosť je vytváraná interakciou medzi ľudským ja a prostredím. Práve 

kvôli úzkemu vzťahu človeka s prostredím by vzdelávacia inštitúcia nemala byť oddelená od života. Mala 

by byť v úzkom prepojení so životom, spoločnosťou, prostredím. Pragmatická pedagogika považuje 

výchovu nie za prípravu na život, ale za život samotný. Preto by škola nemala simulovať rôzne situácie, 

ktoré sa v skutočnom živote nevyskytujú, ale mala by sa zameriavať na situácie z bežného, každodenného 

života, a nemala by sa zameriavať na umelo vytvárané a konštruované učivo. Osobná a životná skúsenosť 

žiaka má byť založená na bohatom kontakte so spoločnosťou. Podľa pragmatickej pedagogiky je celý 

život učením, pretože obsahuje interpretáciu a rekonštrukciu skutočnosti (Bandurová, 2019). 

Samotný Dewey, lamentoval na konci svojho života, že nemal žiadny reálny dopad na školstvo (Dworkin, 

1959 podľa Lillard, 2007). Vzhľadom na to, že konštruktivizmus je pre učiacich sa lepším modelom 

učenia, existuje závažný dôvod pre jeho neúspešnosť prieniku do mainstreamového školstva. Tradičné 

školy totiž aj napriek svojim nedostatkom vždy ponúkali viac pohodlia a výhod učiteľom – teda 

dospelým, ktorí sami boli vzdelávaní tradičnými spôsobmi, ako samotným učiacim sa deťom. 

„Továrenský model“ v zmysle „žiak ako produkt vzdelávacej inštitúcie“ sa na dlhé roky stal v školstve 

pre dospelých pohodlnejšou voľbou - opomínajúc individuálne potreby učiacich sa detí.   

Maria Montessori (* 31. august 1870, Chiaravalle pri Ancone - † 6. máj 1952, Noordwijk aan Zee) 

predstaviteľka reformnej pedagogiky v tomto zmysle upozorňuje na úskalie, že v konaní s deťmi nie sú 

dospelí egoistami, ale egocentrikmi. Montessori (1998) hovorí, že dospelí sa pozerajú na všetko, čo sa 

týka duše dieťaťa, z vlastného uhlu pohľadu. Pre svoj egocentrický pohľad na vec si dospelí predstavujú 

dieťa ako niečo prázdneho, čo musí byť ich úsilím naplnené, alebo ako niečo bezmocného, prečo oni 

musia urobiť všetko, alebo ako niečo bez vnútorných vodítok, čo musia oni – dospelí usmerňovať. Z toho 

vyplýva, že dospelý vidí sám seba ako stvoriteľa dieťaťa a posudzuje jeho správanie ako dobré alebo zlé 

iba na základe vzťahu dieťaťa k nemu dospelému. Dospelý sa vidí ako ten, kto rozlišuje dobro a zlo 

v dieťati. Vidí sa ako neomylný model, podľa ktorého sa dieťa musí vytvarovať. Dospelý, ktorý takto 

koná, hoc je presvedčený, že je naplnený láskou, horlivosťou a duchom obetavosti v prospech dieťaťa, 

nevedomky potláča rozvoj vlastnej osobnosti dieťaťa. 

 

Obr. č. 4 Maria Montessori, reformná pedagogička 
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K stretnutiu Montessori a Deweya prišlo počas jej druhej cesty do USA.  Počas života Montessori 

cestovala do USA dvakrát s cieľom predstaviť a šíriť svoju metódu. V roku 1913 ju do Spojených štátov 

pozval Alexander Graham Bell, ktorého manželka Mabel založila Montessori vzdelávacie združenie vo 

Washingtone, DC. Počas tejto cesty ju prijali aj Thomas Edison a Helen Keller. Na druhej ceste 

Montessori do Spojených štátov už bola prijatá ako vplyvná osobnosť. Po predstavení Johnom Deweyom, 

ktorý bol rovnako ako Montessori oponent tradičného vzdelávania, prednášala v Carnegie Hall. Bol to rok 

1915, rok svetového veľtrhu v San Franciscu. Bola tu postavená sklenená učebňa, kde ľudia sledovali, 

ako Montessori demonštrovala svoj prístup v „autenticky“ pripravenej učebni (May, 2019). Dewey sa 

domnieval, že Montessori na rozdiel od jeho konceptu zdôrazňuje viac individualizmus nad sociálnou 

interakciou, ktorú on považoval za katalyzátor sociálneho rastu. Opak je však pravdou. Montessori 

vzdelávanie je založené v rovnakej miere na skupinovom a rovesníckom učení ako na individuálnom 

učení. Kľúč je v tom, že dieťa si samé môže vybrať, ktorá forma učenia je pre neho aktuálne vhodná. 

Možnosť vybrať si formu učenia, nasledujúc svoje potreby umožňuje jednotlivému dieťaťu plne sa 

sústrediť (polarizovať pozornosť) na objekt svojho záujmu. Obe formy - skupinové aj individuálne učenie 

majú svoj význam a sú súčasťou Montessori vzdelávania.  

Aj napriek odlišnostiam vo svojich konceptoch sú obaja - Dewey aj Montessoriová reformnými 

pedagógmi, zástancami konštruktivizmu, ktorý ponúka alternatívu k behaviorálnym modelom.  

Ďalším významným autorom, ktorý spochybnil výsostnú rolu rodičov a učiteľov vo vzdelávaní detí bol 

Jean Piaget (*9. august 1896, Neuchatel, Švajčiarsko - † 10. september 1980, Ženeva), 

švajčiarsky psychológ, biológ a epistemológ. Je zakladateľom operacionálnej teórie intelektu, genetickej 

psychológie a genetickej epistemológie. Prednášal na ženevskej, lausannskej a parížskej univerzite.  

 

 

Obrázok č. 5. Jean Piaget, švajčiarsky psychológ, vývinový psychológ, zakladateľ konštruktivistickej 

psychológie 

Podľa názoru Jeana Piageta by sa dospelí nemali snažiť vnucovať deťom vedomosti a zručnosti. Stačí, ak 

budú deti jednoducho povzbudzovať, aby sa učili samy. Piaget veril, že deti musia skúmať svet okolo 

seba a cvičiť si vlastnú tvorivosť. Jeho teória vychádzala v zásade z predpokladu, že učenie je osobný 
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proces, teda proces, ktorý pre každé dieťa predstavuje individuálnu skúsenosť. Piaget prirovnával 

dieťa k vedcovi, ktorý robí pokusy, zisťuje, ako veci fungujú a prostredníctvom výsledkov sa učí 

zákonitosti. Tieto názory mali v psychologických kruhoch veľký vplyv a viedli k rozvoju vzdelávacích 

systémov, ktoré sa ešte viac sústreďovali na dieťa. Deti sa neučia pasívnym pozorovaním, ale 

praktickými skúsenosťami (Weeks, 2015). Jean Piaget získaval svoje pozorovanie pre jeho knihu The 

language and Thougt of the Child v Montessori škole, zúčastnil sa na Montessori konferencii v Ríme 

v roku 1934 a neskôr sa stal aj prezidentom Švajčiarskej Montessori spoločnosti. Bol tiež aj jedným 

v prvých sponzorov Association Montessori Internationale (AMI).  Piagetove a Montessoriovej teórie 

zdieľajú niektoré kľúčové myšlienky, ako sú videnie dieťaťa ako aktívneho učiaceho sa, cez 

sebamotivujúce činnosti v pripravenom prostredí (Lillard, 2007).  

 

 

 

Obr. č. 6 Posledný Medzinárodný Montessori kongres 1934 (predtým ako bolo Montessori vzdelávanie 

v Taliansku zakázané. M. Montessori sedí v strede a tretí zľava je Jean Piaget, neskorší prezident 

Švajčiarskej Montessori spoločnosti.) 

Ďalším významným reformným psychológom bol Lev Semionovič Vygotskij  (*17. november 1896, 

Orša, Bielorusko -† 11. jún 1934, Moskva, Rusko) ruský psychológ zaoberajúci sa všeobecnou, detskou, 

porovnávacou a klinickou psychológiou, vypracoval teóriu vývinu ľudskej psychiky: zaviedol okrem 

iného pojem zóny najbližšieho vývinu. 
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Obr. č. 7 Lev Semionovič Vygotskij, ruský psychológ 

„Sami sebou sa stávame prostredníctvom druhých ľudí.“ (Vygotskij) 

Vygotskij ako predstaviteľ sociálneho konštruktivizmu spolu s Piagetom upozornili, že deti získavajú 

poznanie krok po kroku. Každú informáciu postupne spracúvajú čoraz podrobnejšie a prepájajú ju 

s faktami, ktoré sa naučili skôr. Znamená to, že musia aktívne a nadväzne zbierať skúsenosti. To je oveľa 

dôležitejšie, ako počúvať fakty. Preto často nestačí, keď nám učiteľka, či učiteľ niečo povie, alebo ukáže. 

Poznanie si uchováme, ak sa procesu učenia aktívne zúčastníme a snažíme sa porozumieť informáciám, 

ktoré pritom nazbierame. Ak upečieme, napríklad, koláč, naučíme sa viac, ako keď si prečítame recept 

(Weeks, 2015). 

Vygotskij viac ako Piaget zdôrazňoval dôležitosť druhých ľudí pri vzdelávaní dieťaťa. Veril, že úlohou 

učiteľov nie je nechať žiakov, aby sa učili sami, ale vyučovať ich a viesť k tomu, čo a ako sa majú učiť. 

Namiesto toho prirovnával deti k učňom, ktorí sa učia zručnosti a prijímajú informácie od druhých ľudí. 

Hoci na niektoré veci skutočne prichádzame sami, Vygotskij tvrdil, že učenie je interaktívny proces. 

Vstrebávame hodnoty a vedomosti od svojich rodičov a učiteľov, ako aj zo širšieho spoločenského 

kontextu. Tieto poznatky sa potom učíme využívať spolu s tými, ktoré sme sa naučili sami alebo 

interakciami s rovesníkmi. Na konci 20. storočia viedlo oživenie Vygotského myšlienok k posunu od 

vzdelávacích systémov zameraných na dieťa k vzdelávaniu zameranému na curriculum. Takéto 

vzdelávanie znamená, že vyučovanie prebieha podľa vopred daného plánu. Piaget a Vygostkij zastávali 

dve zdanlivo protichodné teórie. Obe však chápu učenie ako proces, ktorého sa deti aktívne zúčastňujú 

(Weeks, 2015). 

Americký pedagóg Jerome Seymour Bruner  (*1. október 1915 - † 5. júna 2016, New York) bol 

významný predstaviteľ psychológie učenia a priekopník reformy vzdelávania v USA 60. a 70. rokov 20. 

storočia. Súhlasil s Piagetom, že učitelia nás v pravom zmysle slova nevyučujú, ale vedomosti 

nadobúdame skúmaním a objavovaním okolitého sveta. Tiež súhlasil, že učenie je proces, ktorý pre každé 

dieťa predstavuje osobnú skúsenosť. Zároveň veril, že je to sociálny proces, a nie samotárska činnosť. 

Učíme sa, keď sa snažíme porozumieť veciam, s ktorými máme praktické skúsenosti, ale pomáha, keď 

tak robíme s druhými ľuďmi. Úloha rodičia alebo učiteľa je pre dieťa životne dôležitá. Ich úlohou však 

nie je hovoriť, ukazovať deťom, čo sa majú naučiť, ale sprevádzať ich týmto procesom (Weeks, 2015). 
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Obr. č. 8. Jerome Seymour Bruner, americký pedagóg 

„Niekoho vyučovať... znamená učiť ho, ako sa má učiť“ (Jerome Bruner) 

„Poznanie nie je produkt, ale proces“ (Jerome Bruner) 

Bruner zdôrazňoval, že prakticky založené aktivity lepšie podporia zapamätávanie. Odporúčal teda 

kombináciu formálneho vyučovania  a učenia sa zo skúseností (Kelly, 2019). Bruner si uvedomil, že 

získavanie poznania nezahŕňa len používanie zmyslov a pamäti, ale aj argumentovanie. Je to tak preto, že 

informáciám musíme rozumieť, ak sa ich chceme naučiť. Učenie nezahŕňa len to, čo robíme, aby sme 

nazbierali informácie. Je to duševný proces, v ktorom nachádzame význam nazbieraných informácií 

a prepájame ich s inými informáciami. A keďže učenie je nepretržitý proces, aj naše poznanie podlieha 

neustálej zmene (Weeks, 2016). 

Konštruktivizmus sa v školstve presadzuje len pomaly, pretože behaviorálne modely ponúkajú pohodlné 

benefity dospelým, ktorí v školských inštitúciách pracujú. Fyzické prostredie (obmedzovanie voľného 

pohybu žiakov, tradičné sedenie v školských laviciach za sebou), predmetové rozvrhy, často neaktuálne 

a zle spracované učebnice (namiesto najnovších kníh, exkurzií a iných vhodnejších zdrojov), hromadné 

vyučovanie – prednášanie pre všetkých rovnako bez individuálnych akcentov, 45 minútové hodiny, 

striedajúcich sa izolovaných predmetov, odmeňovanie a trestanie známkami a hodnoteniami, ktoré 

udeľuje výhradne učiteľ sú výhodné viac pre dospelých ako pre deti. V školách podvedome stále 

pretrvávajúce behaviorálne modely „dieťa ako prázdna nádoba“ alebo „dieťa ako nepopísaný list 

papiera“, ktoré treba zaplniť vedomosťami sú stále vzdialené predstave dieťaťa ako aktívneho sa 

učiaceho. Za dobrého učiteľa je považovaný ten, ktorý vonkajším motivovaním (skúšanie, známkovanie, 

otázky) udržuje deti „aktívne“ a disciplinované. Fyzické usporiadanie triedy je nadizajnované k pasivite 

žiakov. Deti sedia v radoch za sebou, s možnosťou sledovať výhradne len výklad učiteľa, ktorý stojí pred 

tabuľou a odovzdáva vedomosti. Nie je tu potrebné brať do úvahy záujmy dieťaťa, jeho prežívanie a 

individuálny stav vedomostí, pretože „prázdna nádoba“ nemá v sebe nič, na čom by sa dalo stavať. 

Dospelí vedia a určujú, čo by sa malo učiť a „naporcujú“ to do čiastkových navzájom nesúvisiacich učív, 

ktorých namemorovanie je priebežne detailne testované a hodnotené. Pretrvávajúci „továrenský“ model 

školy je veľkou prekážkou inklúzie.  

V kontraste k tomu môže ináč uspôsobené prostredie k aktívnemu učeniu (pripravené prostredie), priniesť 

pre deti nesmierne výhody a to nielen edukačné, ale aj terapeutické. V montessoriovskej pedagogike sa 
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príprave prostredia venuje veľká pozornosť. Dieťa sa v ňom a prostredníctvom neho učí a prechádza 

procesom „normalizácie“, ktorý sa odohráva v súlade s prírodnými zákonmi. Proces „normalizácie“ je 

podľa M. Montessori proces návratu nerovnovážneho stavu psychického rozvoja do stavu psychickej 

rovnováhy prostredníctvom hlbokej koncentrácie na činnosť, ktorá prináša uspokojenie vnútorných 

potrieb dieťaťa. Podľa M. Montessori (1998) normalizované dieťa relatívne skoro preukazuje svoju 

inteligenciu, vie sa ovládať, prejavuje sa kľudne a dáva prednosť systematickej práci pred nečinnosťou. 

„Skutočná prirodzenosť človeka je hlboko ukrytá v jeho vnútri. Bola mu daná pri počatí, musí byť 

poznaná a pochopená, aby sa mohla rozvíjať“ (tamtiež, s. 91).  

Materiály musia byť podľa M. Montessori pripravované veľmi zodpovedne a premyslene, usporiadané 

a umiestňované v pripravenom prostredí v logickej následnosti (Lillard, 2007, s. 21). Vzdelávanie 

v pripravenom prostredí podľa Montessori spĺňa nasledujúce dôležité princípy, ktorých benefity 

potvrdzujú aj najnovšie neuropsychologické výskumy. Ohľaduplne podnecuje celostný vývin dieťaťa. 

K nosným princípom pedagogiky M. Montessori patria podľa Lillard (2007, s. 21) nasledujúce:   

1. pohyb a kognitívny rozvoj sú úzko prepojené, a pohyb podporuje  myslenie a učenie; 

2. učenie a celková pohoda sa zlepšujú, keď môžu mať učiaci sa kontrolu nad svojim životom; 

3. učiaci sa učia lepšie, keď sa zaujímajú o to, čo sa učia; 

4. naviazanosť na vonkajšie odmeny, ako sú napr. peniaze ako odmena za dobré výsledky, alebo 

dobré známky za testy, negatívne vplýva na motiváciu zapojiť sa do podobných aktivít, keď tieto 

vonkajšie motivácie prestanú pôsobiť; 

5. tímová spolupráca je nápomocná učeniu; 

6. učenie vložené do zmysluplného kontextu je často hlbšie a bohatšie, ako učenie sa abstraktných 

obsahov; 

7. vhodné formy interakcie dospelých s deťmi súvisia s ich optimálnejšími výsledkami; 

8. poriadok v prostredí je pre učiacich sa zásadný.  

Pozrime sa na jednotlivé princípy bližšie.  

 

1. Pohyb a kognitívny rozvoj 

Pohyb a kognitívny rozvoj sú úzko prepojené a pohyb môže podporiť myslenie a učenie.  John Medina 

(2012, s. 22) uvádza výskum, ktorý zahŕňal cez desaťtisíc respondentov – britských štátnych 

zamestnancov vo veku 35 až 55. Skúmal mieru ich fyzickej aktivity a hodnotil ju ako slabú, strednú alebo 

vysokú. Respondenti s nižšou mierou fyzickej aktivity obvykle v testoch vykazovali nízku úroveň 

poznávacích schopností (napr. pamäť, myslenie, vnímanie, predstavivosť). Fluidná inteligencia, ktorá 

vyžaduje schopnosť improvizácie pri riešení problémov, sedavým štýlom života obzvlášť trpela. Dr. 

Antronette Yanceyova (podľa Medina, 2012) študuje účinky fyzickej aktivity na rozvoj myslenia u detí. 

Zistila, že cvičenie deti zdokonaľuje. Deti v dobrej fyzickej kondícii vedia oveľa rýchlejšie reagovať na 
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vizuálne podnety ako sedavé typy. Lepšie sa koncentrujú. Výskumy zamerané na mozgovú aktivitu 

poukazujú, že deti a mladiství, ktorí sú fit, dosahujú lepšie výsledky pri riešení úloh a vedia sa na ne 

sústrediť dlhšiu dobu. „Deti sa vedia lepšie sústrediť, keď sú aktívne. Aj menej na vyučovaní vyrušujú. 

Cítia sa lepšie, majú vyššiu sebaúctu, majú menší sklon k depresiám, sú menej úzkostlivé. Všetky 

uvedené kvality majú vplyv na výkon v škole a pozornosť. Medina (2012, s. 8) hovorí, že nie sme 

uspôsobení k tomu, aby sme sedeli za stolom osem hodín denne. Z pohľadu evolúcie sa naše mozgy 

vyvíjali za pohybu, pri chôdzi dlhej až dvadsať kilometrov denne. Mozog stále túži po pohybe. Preto 

cvičenie posilňuje mozgovú činnosť. Tí, čo cvičia, majú na rozdiel od „gaučových typov“ lepšiu pamäť, 

úsudok, postreh a lepšie vedia riešiť problémy. Bredesen (2018, s. 177) tvrdí, že sedavý spôsob života 

škodí tak ako fajčenie. Sedavý spôsob života škodí kognitívnemu aj fyzickému zdraviu. Cvičenie pomáha 

zväčšovať hipokampus – najdôležitejšiu oblasť mozgu, kde sídli pamäť, zlepšuje vaskulárne funkcie, 

dôležité pre zdravie neurónov a synapsií, zmierňuje stres, zlepšuje kvalitu spánku, ktorý je nevyhnutný 

pre kognitívne zdravie, podporuje prežitie nových neurónov, ktoré vznikajú v mozgu pri procese zvanom 

neurogenéza a zlepšuje náladu.  

2. Učenie, sloboda výberu, kontrola nad prostredím 

V mnohých ohľadoch sú deti ešte stále považované za totálne závislé od svojich opatrovateľov. Od 

počiatku sú to však najmä oni samé, ktoré bojujú za svoju nezávislosť a snažia sa nasledovať svoj 

„vnútorný plán“. Sloboda voľby, ktorú M. Montessoriová zdôrazňovala je jedným zo zásadných aspektov 

úctivej, humánnej a rešpektujúcej výchovy dieťaťa. Nasledovať voľby dieťaťa, jeho túžby a záujmy je 

hlavnou úlohou dospelých v podpore jeho nezávislosti a spokojného bytia. Dospelý podporuje zaujatie 

dieťaťa, a ako M. Montessoriová zdôrazňovala, je potrebné nechať ho čudovať sa, dívať sa, pozorovať, 

sledovať, dotýkať sa, sústrediť... Postáť pri ňom, počkať, nesúriť ho... lebo to, čo dieťa práve zaujíma, to 

je pre jeho vývin aktuálne to najdôležitejšie, na tom má chuť pracovať, učiť sa... Takáto aktivita ho tiež 

vnútorne motivuje a odmeňuje. Zároveň tak môže kontrolovať svoje prostredie a cítiť sa komfortne.  

3. Polarizácia pozornosti – vnútorný záujem 

Valente (2017) zdôrazňuje fakt - nikdy dieťa nerušiť, keď sa sústreďuje. Ak sa dieťa hrá, nekomentujme 

to a ani ho nepovzbudzujme. Naše zasahovanie môže pretrhnúť čarovnú niť jeho koncentrácie. 

Montessori (2001) hovorí, že pokiaľ sa dieťa učí samé a pomôcka, s ktorou pracuje mu umožňuje spätnú 

kontrolu, môže sa pedagóg naozaj venovať iba pozorovaniu. Upozorňuje, že učiteľ má odolať nutkaniu 

hneď opravovať dieťa, pomáhať mu, poučovať ho, keď sa dopustí nejakej chyby. Oberie ho tak 

o možnosť popasovať sa s problémom a zvíťaziť nad ním.  

Každé prostredie, v ktorom prebieha učenie je svojím spôsobom zmyslovými podnetmi rušivé prostredie. 

Rozptyľovať zmysly je ľahké. Vonkajšie podnety ako sú zvuky, farby, teplota, tvary, materiály, tých je 

nekonečné množstvo. Mozog učiaceho sa ich musí  vytriediť do pozadia, aby sa dokázal sústrediť na 

predmet štúdia. Golemann (2014) hovorí v tomto kontexte o dvoch hlavných druhoch rozptyľovania 

pozornosti: zmyslovom a emocionálnom. Prvý druh rozptyľujúch podnetov majú súvis so zmyslovým 
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vnímaním vonkajších a vnútorných pocitov. Druhý sa týka emocionálne nabitých signálov. Môže sa nám 

zdať, že dieťa je plne sústredené na svoju úlohu, akonáhle začuje svoje meno (čo je silná emocionálna 

návnada), jeho pozornosť sa reflexívne presmeruje inde. Najväčšie rozptyľovače pozornosti v bežnom 

živote predstavujú emocionálne záťaže. Pozornosť sa nám nestále odkláňa od aktuálnej úlohy, 

k nevyriešeným konfliktom. Ak dieťa neustále rieši poslednú hádku so spolužiakom alebo sa vracia 

v myšlienkach domov, kde bolo svedkom ďalšieho domáceho konfliktu, bude nútené tieto vtieravé 

myšlienky spracovávať, s emocionálnymi nezhodami sa vnútorne vysporiadavať. Jeho pozornosť bude 

namiesto polarizovania (zacielenia sa na bod záujmu) difúzne rozostrovaná a bude sa mu automaticky aj 

menej dariť. Znepokojujúce myšlienky so sebou prinášajú podľa Golemanna (2014) zajatie do špirály 

obáv. Post (2015) upozorňuje, že dieťa, ktoré sa správa náročne alebo je zlostné (navonok sa prejavuje, že 

sa nevie upokojiť a sústrediť) sa v skutočnosti nachádza v stave stresu a strachu. Podľa tohto autora naše 

telo a myseľ pozná iba prežitie (v zmysle boja o prežitie), alebo prospievanie (v zmysle vzmáhania sa 

vďaka láske). Hocičo, čo vidíme, počujeme, cítime, čoho sa dotýkame, čo chutnáme a dokonca aj zmena 

teploty, všetko môže byť katalyzátorom stresu.  

Aj prostredie „bezpodnetové“ vytvorené pre deti s PAS nebude nikdy absolútne eliminované od vplyvu 

podnetov. Nevieme zabezpečiť napr. absolútne ticho. Dieťa s PAS, často hypersenzitívne na bežné 

podnety, zaregistruje vtáčika za oknom, hovor z chodby, lúč slnka, v ktorom sa pohybujú čiastočky 

prachu... Cieľom dospelého je ponúknuť dieťaťu také pomôcky a materiály, ktoré súzvučia s jeho 

záujmami, polarizujú (pripútajú) jeho pozornosť, napomôžu jeho nervovému systému selektívne si vybrať 

iba jeden cieľ záujmu a ignorovať množstvo iných súbežne pôsobiacich podnetov. Aj v špeciálne 

terapeuticky pripravenom prostredí – napr. v terapeutickej herni, ktorá je obsahovo prispôsobená 

potrebám klienta, je toto jeden z hlavných cieľov terapeutickej intervencie. Pripraviť také prostredie, 

ktoré selektívnu pozornosť (podľa M. Montessori – polarizovanú pozornosť) rozvíja.  

Ruch života je fakt, s ktorým sa musí každý naučiť žiť. Je to svojím spôsobom každodenný tréning. 

Školská trieda – bežná ale aj podľa Montessori konceptu ponúka priestor plný podnetov, z ktorých si žiak 

dennodenne selektuje objekty jeho záujmu a vytesňuje všetky ostatné. Je to každodenný tréning 

pozornosti. 

4. Vonkajšia versus vnútorná motivácia 

Goleman (2014) hovorí, že ak sú ľudia dostatočne motivovaní, a činnosť ich baví, dokážu udržať plnú 

pozornosť. M. Montessori zistila, ako zbytočné sú všetky odmeny aj tresty. Deťom sú obe formy 

ovládania dospelým ľahostajné a to najmä v čase, kedy si začínajú uvedomovať svoju vlastnú dôstojnosť. 

Montessori (2001, s. 43) píše: „Pôvodne som tiež kedysi verila, že je nevyhnutné deti motivovať pomocou 

rôznych odmien k tomu, aby som v nich pestovala pozitívny vzťah k práci a poriadkumilovnosť. S úžasom 

som ale zistila, že dieťa, ktorému dovolíme, aby sa samo učilo, sa naozaj zbavuje nižších pohnútok. 

Trvala som preto na tom, aby učiteľky prestali používať bežné odmeny a tresty a obmedzili sa na 

ohľaduplné vedenie detí v ich činnostiach.“ Post (2015) postuluje postoj k trestom cestou láskavého 
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konania. Autor (tamtiež s. 13) hovorí: „Láska nie je niečo, čo urobíte niekomu. Láska je niečo, čo urobíte 

pre niekoho. Učili nás, že prejavom lásky je aj bitka po zadku, kričanie, ovládanie, sila, moc, trest atď. To 

je ale len strach prezlečený za lásku. Láska je pochopenie, pružnosť v postojoch, prijatie, tolerancia, 

trpezlivosť a vernosť. V láske je aj radosť, aj bolesť, obava a strachovanie sa, ale ak spočívame v láske, 

tieto stavy netrvajú dlho.“ Post zhodne s Montessori tvrdí, že Boh nám nedal dieťa, aby sme ho 

vymodelovali na svoj obraz. Dal nám ho, aby sme ho chránili, viedli a povzbudzovali, zatiaľ čo ho Boh 

formuje na človeka, akého chcem z neho mať.  

5. Učenie sa s rovesníkmi a od rovesníkov 

Koncept vekovo zmiešaných skupín alebo tried (ako je to koniec koncov prirodzené medzi súrodencami 

rôzneho veku aj v rodine) je takisto niečo, čo je originálne zakotvené v koncepte M. Montessori. Je to pre 

deti výborná príležitosť učiť sa navzájom. Mladšie deti pozorujú staršie, a staršie deti veľmi prirodzene 

sprístupňujú svoje poznanie mladším. Učia sa pritom trpezlivosti a láskavosti. Tým, že niekomu 

mladšiemu niečo ukážu, čo oni sami už dobre zvládli, precizujú to, čo už vedia, ukážu mu to prístupným 

tempom, dospelý do aktuálneho procesu učenia dieťaťa vôbec nemusí priamo vstúpiť. Stačí mu 

pozorovať. Podľa Lillard (2007) v tradičnej škole, učiteľ dáva deťom informácie, a deti sa len zriedkavo 

učia jeden od druhého alebo priamo z aktivitnej činnosti prostredníctvom experimentovania s materiálmi. 

Učia sa prevažne z predpísaných učebníc, ktoré ponúkajú deťom prevažne fakty, menej možnosti a 

spôsoby ako ich môžu samé objavovať a prichádzať na ne. Veľmi zriedkavo majú deti v klasických 

školách možnosť pracovať v skupinách – väčšinou pracujú individuálne vo svojich zošitoch, pracovných 

listoch, učebniciach, na testoch a to aj napriek tomu, že deti školského veku sú intenzívne sociálne. 

V montessoriovských školách si deti môžu vybrať  individuálnu prácu, ale väčšinou pracujú na 

projektoch v malých skupinkách, ktoré si spontánne sami vytvorili. 

6. Zmysluplnosť 

Hermann Ebbinghaus (* 24. január 1850, Barmen, Nemecká ríša, dnes Nemecko – † 26. 

február 1909, Halle) bol nemecký psychológ a filozof. Ebbinghaus zistil, že mechanické opakovanie 

nestačí a informácie si pamätáme oveľa lepšie, ak pre nás majú istý význam, alebo ich považujeme za 

dôležité (Weeks, 2017). 

 

Obr. č. 9  

Hermann Ebbinghaus, nemecký psychológ a filozof 

https://sk.wikipedia.org/wiki/24._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1850
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemeck%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a_(1871_-_1918)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1909
https://sk.wikipedia.org/wiki/Halle_(Saale)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychol%C3%B3g
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
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„Látku, ktorú jedinec už raz v pamäti mal, je schopný úplne si osvojiť rýchlejšie než látku, s 

ktorou sa ešte nestretol.“ (Hermann Ebbinghaus) 

 

Lillard (2007) hovorí, že v tradičnej škole sa deti mnohokrát učia bez porozumenia tomu, ako ich 

vedomosti možno využiť, aplikovať v bežnom živote. Väčšinou poznatky  využijú len v testoch, za ktoré 

získajú dobrú známku. Ak zmysluplnosť toho, čo sa učia chýba, informácie aj rýchlo zabudnú.  

7. Interakcia dospelého s dieťaťom 

Montessori (2001) upozorňuje, že v mnohých prípadoch stačí dieťaťu len ukázať ako sa s pomôckou 

pracuje a byť pri tom verbálne čo najstručnejším. Kvalitná výuka sa zaobíde bez zbytočného slovného 

balastu. Stručnosť, pravdivosť a presvedčivosť – to je základ. Ináč dospelý dieťa zaplaví prívalom 

zbytočných slov a informácií a odvedie jeho pozornosť od merita výuky. Montessori (1989) hovorí: 

„Každá činnosť, ktorá je vykonávaná v súlade s prírodnými zákonmi a vedie k harmónii medzi ľuďmi, 

prichádza do vedomia vo forme lásky. Môžeme povedať, že je istou známkou zdravia a celkovej duševnej 

pohody jednotlivca“. Autorka ďalej tvrdí, že pre dieťa je dospelý akousi posvätnou bytosťou. Učí sa od 

neho slová, cez ktoré sa postupne naučí hovoriť. Svojim konaním ukazuje dospelý dieťaťu, ako sa má 

správať tvor zvaný človek. Dieťa začína svoj život napodobňovaním dospelého, s ktorým príde do styku. 

Slová a pohyby dospelého sú pre dieťa fascinujúce. „Dieťa nás miluje a chce nás počúvať. Často to ale 

počúvame obrátene. „Ako tí rodiča milujú svoje dieťa!“ Alebo „Ako tí učitelia milujú svojich žiakov!“ 

V skutočnosti práve dieťa skutočne miluje. Ono chce mať dospelého nablízku. Dospelí si tejto hlbokej 

lásky dieťaťa nevedia vážiť.“ Krehké prejavy psychiky unikajú pozornosti dospelých, ktorí na ne 

nevedomky pôsobia. Svet dospelých nie je vhodným prostredím pre deti. Je to skôr zhluk prekážok, ktoré 

v deťom utvrdzujú ich psychické obranné mechanizmy, deformujú ich postoje a vystavujú ich vplyvu 

sugescie dospelých. Každá nenormálna reakcia dieťaťa predstavuje problém, ktorý je nutné riešiť. Každý 

nával zlosti je vonkajším prejavom nejakého hlbokého vnútorného konfliktu. Pokiaľ chceme dieťaťu 

pomôcť, musíme mu poskytnúť také prostredie, v ktorom sa bude môcť slobodne rozvíjať. Dieťa 

prechádza obdobím sebautvárania, a preto pre neho úplne stačí, keď mu uvoľníme cestu. Nový prístup vo 

výchove a vzdelávaní má svoju podstatu v objavení a oslobodení dieťaťa. Vytvoriť vhodné prostredie pre 

rozvoj dieťaťa znamená zredukovať prekážky na minimum a poskytnutie dostatku podnetov pre 

uplatnenie detskej tvorivej energie v zodpovedajúcich činnostiach. Dospelí by nemali za dieťa vykonávať 

činnosti, ktoré potrebuje vykonávať samé  v záujme svojho rozvoja.  

8. Poriadok 

V súčasnosti žijeme vo vysoko rozptyľujúcom prostredí, plnom napätia, protichodných cieľov a lákadiel 

moderného spôsobu života. Žiaľ, odráža sa to aj na schopnosti koncentrovať sa. Montessori (1998) 

uvádza, že poriadok spočíva v poznaní náležitého umiestnenia predmetu vo vzťahu k jeho okoliu 

a v zapamätaní si tohto umiestnenia. To umožňuje, aby sa človek správne orientoval v okolitom svete 
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a aby ho ovládal. Správne usporiadané prostredie je pre ľudskú psychiku také, v ktorom sa človek môže 

pohybovať aj so zatvorenými očami, a keď niečo hľadá, stačí len natiahnuť ruku. Také prostredie je nutné 

pre šťastie a kľud duše. Poriadok pre dospelého a pre dieťa má iný význam. Pre psychiku dieťaťa je 

poriadok zásadný. Príroda obdarila deti citlivosťou na poriadok. Usporiadané prostredie poskytuje 

dieťaťu predpoklad pre psychicky nenarušený život, v ktorom môže úspešne zameriavať svoju pozornosť 

na predmet svojho záujmu - učiť sa – rásť – rozvíjať sa.  

 

Záver 

Podnetne pripravené prostredie k učeniu v kontexte školy i domova je stále otázkou diskusií. V kontexte 

nášho postsocialistického školstva je to otázka stále zvlášť aktuálna. Voláme po reforme, hľadáme cesty, 

ako pripraviť podmienky, v ktorých deťom nebude bránené napĺňať svoj plný potenciál pre život v 

slobodných demokratických podmienkach. Otvoriac Úvod do pedagogickej psychológie z roku 1981 

(Ďurič, 1981, s. 138- 141) sa dočítame: „V marxistickej psychológii sa opierame o poznatok, že človek 

hneď po narodení sa javí ako plastický a svetu prístupný tvor.“ „Človek hneď po narodení prináša so 

sebou najväčšie predpoklady pre zdokonalenie sa pomocou dospelých.“ „Cieľom našej výchovy je 

vychovať všestranne rozvinuté osobnosti, aktívnych budovateľov komunistickej spoločnosti.“ „Pretože 

človek je tvor spoločenský, najväčší vplyv na utváranie a vývin jeho psychiky majú ľudia – najmä však 

výchovné inštitúcie.“ „V psychologickej literatúre sa tento proces vyjadruje aj formuláciou S-I-R (S – 

stimulus, I – psychická integrácia, R – reakcie na psychické pôsobenie“.  Podobné premisy hlboko 

ovplyvnili celé naše školstvo, ale aj tradičnú výchovu v rodinách. Ciele výchovy v demokracii sú 

našťastie odlišné. Vyše 30 rokov po Nežnej revolúcii sme žiaľ ešte stále na ceste hľadania vhodnejších 

alternatív k hlboko vžitým prístupom k výchove a k vzdelávaniu zdedeným z obdobia 40 ročnej 

neslobody počas komunizmu.  
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https://www.biola.edu/talbot/ce20/database/maria-montessori
https://sk.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://sk.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
https://www.biography.com/scholar/john-dewey
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Obr. č. 4. Maria Montessori, reformná pedagogička. Zdroj: http://mzmp.pl/przedszkole-z-metoda-marii-

montessori/ 

Obrázok č. 5. Jean Piaget, švajčiarsky psychológ. Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget (cit. 

22. 8. 2019) 

Obr. č. 6. Posledný Medzinárodný Montessori kongres - 

https://www.facebook.com/291371874217031/photos/a.291439604210258/1033072733380271/?type=3

&theater 

Obr. č. 7 Lev Semionovič Vygotskij - ruský psychológ - 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_Semionovi%C4%8D_Vygotskij#/media/S%C3%BAbor:Lev_Vygotsky

_1896-1934.jpg 

Obr. č. 8. Zdroj: Jerome Seymour Bruner, americký pedagóg 

 http://www.earlyyearscareers.com/eyc/learning-and-development/the-legacy-of-jerome-bruner/ 

Obr. č. 9 Hermann Ebbinghaus, nemecký psychológ a filozof - 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus#/media/S%C3%BAbor:Ebbinghaus2.jpg 
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ZINTENZÍVŇOVANIE PREŽÍVANIA POMOCOU ZMYSLOVÝCH 

PODNETOV 
INTENSIFYING LIVING WITH SENSE INCENTIVES 

JANA STRAŠILOVÁ, LENKA BOROŠOVÁ 
 

Abstrakt: Zmyslové podnety majú potenciál vytvárať  intenzívne zážitky. Dokážu vytvoriť a navodiť 

situáciu, ktorá je prenesená z iného prostredia, napr. les, more, lúka, pričom využívame typické 

a charakteristické zmyslové podnety. Sú schopné vyvolať pocity, predstavy a  spomienky.  Pri 

zintenzívňovaní zážitku pracujeme s viacerými zmyslovými kvalitami a ich intenzitami. Vzájomne ich 

kombinujeme a meníme intenzitu a tak vytvárame podnetné zmyslové prostredie, ktoré vyvoláva 

očakávané zmeny v správaní našich klientov.  

Kľúčové slová: zmyslový podnet, zintenzivňovanie, zážitok, podnetné zmyslové prostredie 

 

Abstract: Sensory stimulus can creates intensive experiences. It can makes situation, which  simulate  of 

different enviroment, for example forest, sea, meadow, while we  use typical and characteristic sensory 

stimulus. These techniques and situations  can recall emotions, conceptions and memories. When we want 

make situation more intensive,we work with many sensory qualities and their intensity. We combine 

these techniques each other, change their intensity, and then we create sensory enviroment, which can 

make changes in behaviour of our clients. 

Key words: senzory stimul, experience, itnensification, stimulation senzory enviroment. 

 

Zmyslové podnety majú potenciál vytvárať  intenzívne zážitky. Dokážu vytvoriť a navodiť situáciu, ktorá 

je prenesená z iného prostredia, napr. les, more, lúka, pričom využívame typické a charakteristické 

zmyslové podnety. Sú schopné vyvolať pocity, predstavy a  spomienky.  Pri zintenzívňovaní zážitku 

pracujeme s viacerými zmyslovými kvalitami a ich intenzitami. Vzájomne ich kombinujeme a meníme 

intenzitu a tak vytvárame podnetné zmyslové prostredie, ktoré má stimulačný alebo tlmiaci účinok na 

správanie našich klientov. 

Našimi klientami sú prevažne dospelí ľudia s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia, najmä v 

oblasti mentálnej a telesnej,  s pridruženými senzorickými poškodeniami. Zmyslové podnety sú pre nich 

ľahko uchopiteľné, vnímateľné a dobre zachytiteľné, na čom staviame pri práci s nimi. Vedia ich 

rozlišovať a aktívne na ne reagovať. Všetky metódy práce,  ktoré používame, ako napr. bazálna 

stimulácia, snoezelen terapia, muziko-, arte-, canis-terapie pracujú so zmyslovými podnetmi, či už sú to 
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somatické, vestibulárne, vibračné kvality, alebo zrakové, sluchové, čuchové, chuťové, taktilné alebo ich 

kombinácie. Pri canisterapii je to kombinácia čuchových,  somatických a taktilných kvalít a ich 

prítomnosť v rôznych pomeroch vytvára jedinečné a neopakovateľné multisenzorické prostredie, ktoré 

podnecuje klientov k  reakcii a spontánnej akcii. 

Rôzne zmyslové podnety spúšťajú u klientov rôzne reakcie. Tak ako pracujeme s klientami na 

individuálnej báze, kde máme väčšie možnosti prispôsobiť sa potrebám, pocitom a skúsenostiam 

jednotlivého klienta, tiež pracujeme skupinovou formou a veľmi úspešne sa nám darí využívať v rámci 

oboch foriem práve zmyslové podnety, ktoré sú v našej práci kľúčové. 

V rámci muzikoterapie staviame nielen na hudobných efektoch, sluch, vibrácie, ale vnášame do nej  iné 

somatické, či taktilné zážitky, ktoré priamo nesúvisia  s hudbou ani hudobnými nástrojmi, ako napr. vodu, 

sneh, svetlo, vánok, vôňu, čím vytvárame plnohodnotnejší zmyslový zážitok počasia, alebo ročného 

obdobia. Zámerne sa opierame o podnety, ktoré  sú pre nich známe, a pomocou nich znásobujeme 

zmyslovú atmosféru zážitku. Predstierame určité ročné obdobie s jeho typickými javmi, farbami, zvukmi, 

počasím a dianím v prírode, a tak rozvíjame predstavu a obohacujeme skúsenosť s ním, čím ich zároveň 

učíme vnímať rozdiely medzi jednotlivými ročnými obdobiami.  Pomáhame im zmyslovo spoznávať svet 

okolo seba.  

Jedným z používaných postupov v rámci multisenzorického prístupu sú senzorické príbehy, alebo slovne 

vedené hudobne sprevádzané imaginácie, v ktorých klientov sprevádzame dianím, príbehom, kde samy 

účinkujú, opisujeme prostredie, dej, činnosť a dotvárame atmosféru nielen zvukovo. Keď sme pri mori, 

vyzúvame si topánky, pociťujeme horúci piesok, máme k dispozicií v mikrovlnke zohriatu detskú 

krupicu, do ktorej vnárame nohy, či prsty,  v plechu s krupicou máme tiež kamene, či mušle. Pri 

postupnom "kráčaní" do mora ovlažujeme studenou plienkou nohy a na záver pláveme vo vode ako ryby, 

hýbeme rukami klientom alebo opakujú predvádzané pohyby. Alebo sa hráme na námorníkov, spievame 

si pesničku o námorníkoch, pričom veslujeme s reálnym veslom na papierovej lodi na mori, ktoré 

imitujeme šušťavou fóliou a doprevádzame príbojom vĺn z CD prehrávača. 

Multisenzorický prístup podnecuje aj prežitie silnejšieho a intenzívnejšieho zážitku, najmä u klientov s 

výrazným mentálnym, či telesným obmedzením a senzorickými poškodeniami, pretože im ponúkneme 

takú mieru zážitku, ktorú nie sú schopní si samy zabezpečiť, prípadne im nahradíme inými zmyslami 

zážitok, ktorý nikdy nebudú môcť  poškodeným zmyslom zachytiť. Okrem toho prinášame emocionálne 

obohatenie, skúsenosť, plnohodnotný zážitok, ktorý má aj kognitívnu hodnotu so zapojením nielen 

funkčných zmyslových systémov, ale aj reči a celkovej motoriky.  
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Záver:  Multisenzorický prístup je širokospektrálny svojím dosahom, pričom efekty jeho pôsobenia na 

správanie klienta sa dostavujú okamžite a spontánne. Odhalia silné a slabé stránky klienta, na ktorých sa 

dá ďalej stavať.  

 

Kontaktné údaje autorov: 

Mgr. Lenka Borošová a Mgr. Jana Strašilová 

DSS Sibírka pre deti a dospelých 

Sibírska 69, 831 02 Bratislava 

E-mail: lenka.bobo@gmail.com, janastrasilova@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenka.bobo@gmail.com
mailto:janastrasilova@gmail.com


 

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu 

2019 

44 

 

TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE VIBRÁCIÍ A ZVUKOV 

V MULTISENZORICKÝCH PRÍSTUPOCH 
THERAPEUTIC USE OF VIBRATION AND SOUNDS IN MULTISENSOR APPROACHES 

MÁRIA HABALOVÁ 
 

Abstrakt 

Ľudské telo je vystavené vibráciám a zvukom z prostredia takmer neustále. Nie vždy si človek ich 

prítomnosť uvedomuje, napriek tomu na jeho organizmus vplývajú. Problematikou vibrácií sa zaoberajú 

viaceré technické aj medicínske odbory, často v súvislosti s ich nežiaducim vplyvom na zdravie. Avšak 

vo viacerých odvetviach medicíny, ako aj v pomáhajúcich profesiách, sa vibrácie a zvuk využívajú k 

prevencii a liečbe v snahe pozitívne ovplyvniť zdravie človeka (napr. pri ultrazvukových diagnostických a 

terapeutických metódach, vo fyzioterapii, v multisenzorických prístupoch, pri muzikoterapii a pod.). 

Cieľom tohto príspevku je zmapovať možnosti pozitívneho vplyvu vibrácií a zvuku na ľudský 

organizmus a psychickú pohodu človeka a prezentovať možnosti ich využitia v rámci muzikoterapie pri 

multisenzorických prístupoch v liečebnej pedagogike.  

Kľúčové slová: multisenzorické prístupy, vibrácie, zvuk, muzikoterapia, liečebná pedagogika 

 

Abstract 

Human body is almost constantly exposed to vibrations and sounds from the environment.  

We might not be aware of them, yet they do affect us. Number of technical and medical fields study 

vibrations, often in connection with their negative effect on human body. However, in many medical 

fields, as well as supporting professions, vibrations and sounds are used to prevent and treat various 

conditions (for instance in ultrasound diagnostic and therapeutic methods, physiotherapy, multisensory 

approaches, music therapy etc.). The aim of this paper is to map out the possibilities of positive effects of 

vibrations and sounds on human body and well-being, and the potential of their use as a part of music 

therapy in multisensory approaches in curative education.  

Key words: multisensory approaches, vibration, sound, music therapy, curative education 
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Vibrácie a zvuk 

Slovo vibrácia pochádza z latinského slova vibrō (otras, triasť). Vibráciami rozumieme mechanický 

rytmický kmitavý pohyb hmotných telies, ktorých jednotlivé body oscilujú okolo rovnovážnej polohy. 

Každý takýto pohyb sa vyznačuje svojou periódou, frekvenciou (kmitočtom), amplitúdou (rozkmitom), 

rýchlosťou alebo zrýchlením (Helebrant, Ziegler, 2004). 

Vibrácie môžu na organizmus človeka pôsobiť celkovo (pôsobia na celé telo), alebo miestne (pôsobia na 

tú časť tela, ktorá prichádza do kontaktu s vibrujúcim predmetom). Odozva organizmu na účinok vibrácií 

podlieha napr. dĺžke ich pôsobenia, smeru a intenzite vibrácií. Zároveň na ňu vplýva postavenie tela 

(končatín, hlavy) a tiež fyzický a psychický stav človeka.  

Špecifický typ vlnenia, ktoré vzniká v dôsledku vibrácií hmotných telies, dokáže v ľudskom uchu vyvolať 

sluchový vnem. Označuje sa ako zvuk. Zvuk je tiež spôsobený kmitaním hmoty (vibrujúcim telesom ako 

napr. hlasivkami, strunou, chvejúcim sa vzduchovým stĺpcom píšťaly atď.). Vzniknuté vibrácie sa 

následne šíria ako pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré kmitajúci predmet obklopuje.  

Na to, aby sluchový vnem vznikol, je potrebné, aby malo mechanické vlnenie frekvenciu v rozsahu 16 Hz 

až 20 kHz. Mechanické vlnenie mimo tohto frekvenčného rozsahu sluchový vnem nevyvoláva. Napriek 

tomu sa niekedy tiež označuje ako zvuk. Mechanické vlnenie s frekvenciou nižšou ako 16Hz sa nazýva 

infrazvuk a ultrazvuk je vlnenie s frekvenciou vyššou ako 20 kHz.  

Pojmom vibrácia označujeme v tomto článku pohyb (mechanický, rytmický, kmitavý), ktorý je ľudským 

organizmom vnímaný prostredníctvom mechanoreceptorov a proprioceptorov ako vibrácia alebo chvenie. 

Pojmom zvuk označujeme ten typ vibrácií, ktoré pri zachovaní určitých podmienok (napr. frekvencia, 

hlasitosť, vhodné látkové prostredie pre šírenie vzniknutého vlnenia) dokáže u človeka vyvolať sluchový 

vnem.  

Mechanizmus vnímania vibrácií 

Vnímanie vibrácií našim organizmom je komplexný vnem. Sprostredkovaný je hierarchiou receptorov, 

ako aj funkčných systémov nervového aparátu.  

Pri vnímaní vibrácií z povrchu tela sa uplatňujú mechanoreceptory. Tie patria medzi jednoduchšie 

zmyslové receptory a ich význam spočíva v tom, že zaznamenávajú zmeny tlaku, bolesti, napätia a 

natiahnutia (Roček, 1998).  

Existuje viacero druhov mechanoreceptorov. Osobitný význam pri vnímaní vibrácií majú Merkelove 

disky a Meissnerove telieska umiestnené v povrchových vrstvách kože a Vaterove - Paciniho telieska 

nachádzajúce sa v hlbších vrstvách pokožky medzi vrstvami svalov a v perioste. Podľa Gilmana (2002) 

https://www.wordsense.eu/vibro/#Latin
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hz
https://sk.wikipedia.org/wiki/KHz
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každý z týchto receptorov reaguje na podnety rôznej frekvencie. Receptory Merkelových diskov reagujú 

najmä na nízke frekvencie (5-15Hz), Meissnerove telieska na podnety v strednom rozsahu (20-50Hz) a 

Vaterove - Paciniho telieska na podnety s vysokou frekvenciou. 

Uvedené zmyslové receptory reagujú na vibrácie vyvíjaním akčných potenciálov, ktoré sú aferentnými 

nervovými vláknami vedené do príslušných centier v mozgu. Tieto akčné potenciály majú charakter 

pulzujúceho kódu, ktorý pri každom akčnom potenciáli signalizuje jeden cyklus sínusovej vlny (tamtiež). 

Okrem týchto receptorov, lokalizovaných v koži, sa na vnímaní vibrácií podieľajú aj proprioceptory a 

nervové zakončenia v svalovej hmote (Duel, 2005, In Kantor, Lipský, Weber, 2009). Proprioceptory sa 

nachádzajú najmä v pohybovom systéme - vo svaloch, šľachách a v kĺbových puzdrách. Umožňujú 

vnímanie polohy a pohybu tela a končatín bez zrakovej kontroly. Aj na ne pôsobia pravidelné tlakové 

zmeny z prostredia, vyvolané periodickým alebo neperiodickým kmitaním oscilujúceho predmetu. Vďaka 

nim organizmus vníma vibrácie s veľmi nízkou frekvenciou (na prahu počuteľnosti), ktoré sa k nemu 

dostávajú cez chvenie od zeme napr. pri pohybe veľmi ťažkých telies (tamtiež).  

Mechanizmus vnímania zvuku 

Vzdušné vedenie zvuku 

Pri tomto spôsobe vnímania zvuku je zvukové vlnenie sústreďované z vonkajšieho prostredia pomocou 

ušnice na bubienok, ktorý sa prostredníctvom tejto tlakovej vlny rozkmitá. Vibrácie bubienka uvedú do 

pohybu sluchové kostičky - kladivko, nákovku a strmienok. Tak dochádza k premene akustickej energie 

na mechanickú. Strmienok je pripojený k oválnemu otvoru a prenáša vibrácie do blanitého labyrintu vo 

vnútornom uchu, keď ako piest rozkmitáva perilymfu a endolymfu. Tento pohyb sa prejaví vychýlením 

cílií - vláskových buniek, nachádzajúcich sa v Cortiho orgáne. Pri ich vychýlení sa uvoľňuje 

neurotransmiter, ktorý premení pohyb (mechanický potenciál) na elektrický potenciál. Ten je následne 

špecifickou aj nešpecifickou sluchovou dráhou odoslaný do príslušných mozgových centier.  

Kostné vedenie 

Podobne ako pri vzdušnom vedení zvuku aj pri kostnom vedení ide o prenos zvukového vlnenia 

prostredníctvom endolymfy a perilymfy v blanitom labyrinte, ale v tomto prípade je mechanická energia 

dopravená do slimáka prenosom cez lebečné kosti, ktoré rozochveje zvuková vlna. Z tohto dôvodu tento 

spôsob prenosu voláme kostné vedenie alebo vedenie zvuku kosťou (Tarcisová, 2008). 

Taktilný zvuk 

Okrem uvedených spôsobov môžeme vnímať zvukové vibrácie v sluchovom frekvenčnom rozsahu aj 

prostredníctvom už spomínaných mechanoreceptorov a proprioceptorov. V anglickej literatúre sa pre 
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tento spôsob vnímania zvukových vibrácií používa pojem taktilný zvuk (Duel, 2005, In Kantor, Lipský, 

Weber, 2009).  

Vibračné a sluchové vnímanie v prenatálnom a neskoršom období 

Podľa Friedlovej (2018a) sa u plodu pri vývine nervového systému a zmyslových orgánov najprv vyvíja 

somatické vnímanie (vnímanie tela), na ktoré nadväzuje vnímanie chvenia a vibrácií. Jeho vývin súvisí s 

postupným vývinom kože, svaloviny a schopnosti pohybu dieťaťa (tamtiež). So schopnosťou vnímania 

vibrácií súvisí aj schopnosť dieťaťa reagovať na zvukové podnety, ktoré sa na neho prenášajú z plodovej 

vody. Marks, Nagy (2015) uvádzajú, že dieťa začína reagovať na zvuky už v 16. týždni prenatálneho 

vývinu. Toto vnímanie je sprostredkované vibráciami, ktoré sa prenášajú na dieťa prostredníctvom 

plodovej vody ešte predtým, ako je funkčne ukončený vývin ucha. Aj keď sa odborníci rozchádzajú v 

názoroch, kedy presne dieťa začína počuť, v 24. týždni prenatálneho vývinu je ukončený vývoj štruktúr 

ucha (okrem vývinu stredného ucha, kde sú sluchové kostičky uložené v postupne ubúdajúcom 

hlienovom tkanive - mezenchýme, až do 35. týždňa prenatálneho vývinu). Niekedy v tomto období je 

primárny systém vnímania zvuku prostredníctvom vibrácií zosilnený vestibulárnou a kochleárnou 

informáciou (Marek, 2002). V prípade správneho fungovania sluchu človek postupne stále viac preferuje 

vnímanie vyšších frekvencií sluchovou cestou. Vnímanie zvuku receptormi, reagujúcimi na zvukové 

vibrácie, zostáva zachované najmä pri nižších frekvenciách. 

V prípade sluchového poškodenia môže byť zachovaná vyššia citlivosť aj voči zvukovým vibráciám s 

vyššou frekvenciou. Táto schopnosť sa dá naučiť dokonca aj v prípade straty sluchu v neskoršom veku. 

Proces zlepšovania vnímania vibrácií opisuje hudobníčka Evelyn Glennie, ktorá stratila sluch vo veku 12 

rokov a naučila sa vnímať zvuky a výšku tónov prostredníctvom vibrácií na svojom tele (Bleha, 2017). 

Táto schopnosť organizmu pravdepodobne súvisí s plasticitou mozgu. Touto problematikou sa zaoberal 

Sacks (2015) vo vzťahu slepoty a hluchoty, kde uvádza, že v prípade oslabenia alebo straty zmyslovej 

funkcie “v mozkové kůře může dojít k velmi rozsáhlým reorganizacím a opětnému mapování, někdy 

společně s rozvojem intermodálního vnímání všeho druhu” (Sacks, 2015 s. 162). 

Využitie zvuku a vibrácií v multisenzorických prístupoch 

Multisenzorické prístupy vo výchove a terapii sa vyznačujú tým, že sa zameriavajú na sprostredkovanie a 

organizáciu zmysluplných senzorických podnetov, často prostredníctvom viacerých zmyslových kanálov 

súčasne. Terapeut vytvára prostredie a volí zmyslové podnety tak, aby boli naplnené ciele terapie.  

Liečebnopedagogický prístup sa orientuje na deti a dospelých, ktorí v dôsledku nepriaznivých 

výchovných, sociálnych alebo zdravotných okolností nevedia alebo nemôžu viesť veku primeraný spôsob 

života a uplatniť adekvátne svoje schopnosti (Horňáková, 2007). Multisenzorické prístupy aplikujeme v 

kontexte liečebnopedagogickej intervencie vtedy, keď predpokladáme, že ponukou vhodných 
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senzorických stimulov zmiernime dopad poškodenia, alebo postihnutia, prípadne dosiahneme zlepšenie 

somatického, alebo psychického stavu jedinca. Liečebný pedagóg vo svojom holistickom prístupe 

neredukuje jedinca len na súhrn jeho zmyslovej aktivity (Lessner Lištiaková, 2017). V plánovaní a 

realizácii terapie zohľadňuje jeho bio-psycho-sociálne potreby, existujúce vzťahy, prostredie, z ktorého 

vychádza a jeho osobnú históriu. V tomto kontexte hodnotí oblasti, na ktoré vplýva senzorické prežívanie 

človeka a hľadá spôsoby, ako optimalizovať jeho individuálnu životnú situáciu. 

Vibrácie sa v terapii používajú najmä s cieľom stimulácie a aktivizácie, prípadne ako forma podporného 

kanálu pre informáciu primárne vnímanú inou senzorickou cestou. Okrem svalstva a kože sa vibrácie šíria 

organizmom aj prostredníctvom kostí a kĺbov mimo miesta, na ktoré pôsobí vibrujúci predmet. Preto sa 

vibrácie v terapii často využívajú na uvedomenie si podnetov z vlastného tela (Friedlová, 2018b). Podľa 

Vítkovej (2014) je napríklad možné umiestniť malé vibrátory tak, že sprostredkovávajú uvedomenie si a 

precítenie celej nohy od kotníka až po bedrový kĺb. Citlivosť na vnímanie vibrácií je individuálna. Na 

sprostredkovanie a zosilnenie vibrácií sa v terapii používajú rôzne vibrujúce pomôcky, predmety, hračky, 

lehátka, rezonančné dosky, hlasivky, hudobné nástroje a.i.  

Kým vibrácie sa v terapii používajú častejšie v súvislosti so stimuláciou, účinok zvukov môže byť 

stimulačný, regulačný a relaxačný. V terapii sa využíva široká škála zvukov - hudobných aj nehudobných. 

Pod pojmom nehudobné zvuky rozumieme rôzne zvuky, hluky, šumy a šramoty. Všetky tieto zvuky 

vznikajú neperiodickým kmitaním hmotných telies, ktoré spôsobia neperiodické tlakové zmeny v okolí 

(Grigová, 2017; Franěk, 2009). Volíme ich cielene v prípade, ak chceme podporiť informáciu prijímanú 

iným zmyslovým kanálom, alebo v prípade, ak vychádzajúc z biografickej anamnézy človeka vieme, že 

zvolené zvuky sú nositeľmi rôznych individuálnych významov, viažucich sa napríklad k predchádzajúcim 

skúsenostiam a zážitkom človeka.  

Hudobné zvuky vznikajú periodickým kmitaním zdroja zvuku, ktorý následne spôsobí pravidelné tlakové 

zmeny, šíriace sa prostredím (tamtiež). Organizáciou zvukov podľa určitých kultúrne podmienených 

pravidiel vzniká hudba. Tá je charakterizovaná svojimi základnými zložkami rytmom, melódiou, 

harmóniou, intenzitou a farbou.  

Výber hudby v terapii nie je náhodný. Každý človek reaguje na hudbu iným spôsobom. V histórii bola 

snaha o vytvorenie akejsi hudobnej farmakológie (Linka, 1997). Avšak jednotlivec môže zvukom a hudbe 

pripisovať rôzne významy, vyplývajúce z jeho predchádzajúcich skúseností, ktoré u neho môžu vyvolať 

rôzne, niekedy aj neočakávané psychické a somatické reakcie. Z tohto dôvodu je potrebné rešpektovať 

vzájomnú súvislosť fyziologického a psychologického účinku hudby (Zeleiová, 2002). Preto ešte pred 

začiatkom terapie, prípadne v jej úvode, zmapujeme individuálne hudobné preferencie človeka. Zároveň 

zisťujeme, ktoré zvuky môžu mať pre neho určitý špecifický význam. Vďaka týmto vstupným 

informáciám vytvárame a používame v terapii na mieru šitý hudobný aj zvukový repertoár. Do voľby 
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repertoáru sa istým spôsobom premietajú aj očakávania terapeuta, ktorý na základe svojich skúseností, 

pocitov a predpokladov odhaduje dopad hudby na človeka (Linka, 1997). Liečebný pedagóg pravidelne 

vyhodnocuje účinok hudby a vhodnosť jej použitia v priebehu trvania terapie a prispôsobuje ju 

individuálnym potrebám človeka.  

Každá z hudobných zložiek (rytmus, melódia harmónia, intenzita a farba) môže mať svoje terapeutické 

indikácie. Preto je veľmi dôležité ich zosúladenie s cieľom terapie. Je dôležité vziať do úvahy, či je hudba 

hlavným alebo len doplnkovým prostriedkom intervencie, ktorý slúži skôr na navodenie želanej 

atmosféry.  

Jedným z prostriedkov terapie môže byť aj ľudský hlas. Hlas nie je v terapii len prostriedkom interakcie. 

Hlasový prejav každého človeka je individuálny, charakterizovaný svojim zafarbením, melódiou a 

tempom. Používaním hlasu terapeut odovzdáva do procesu terapie niečo vlastné a autentické (Fábry 

Lucká, 2017). Pri používaní hlasu vznikajú jemné vibrácie, ktoré je možné cítiť pohmatom v oblasti krku 

a hrudníka. Týmto spôsobom sa využíva ľudský hlas napríklad aj pri bazálnej stimulácii, kedy sa človek 

plochou svojho hrudníka opiera o terapeuta alebo príbuzného. V tejto pozícii človek vníma hrudník 

terapeuta a jeho vibrácie, ktoré vznikajú pri reči alebo speve (Friedlová, 2018a).  

Hudobné nástroje využívame pri receptívnej aj aktívnej forme terapie. Pri receptívnej forme hrá na 

hudobný nástroj terapeut, kým človek prijíma hudbu svojimi senzorickými kanálmi. Pri aktívnej forme je 

človek aktívny a sám hrá na hudobný nástroj.  

Zdrojom zvuku pri hudobných nástrojoch je kmitajúce teleso vytvorené z pružnej hmoty (napr. struna na 

gitare, vzduch v píšťale). Na to, aby sa kmitajúce teleso dalo do pohybu, je potrebný budič. Ide o 

prostriedok, ktorý rozkmitáva kmitajúce teleso nástroja (úder do struny na gitare, ťah sláčikom po strune 

a pod.). Franěk (2009) označuje toto kmitajúce teleso ako základný vibračný prvok. Na to, aby vznikol pri 

hre tón, musí byť tento vibračný prvok schopný udržať určitý presný vzorec kmitania. Väčšina 

hudobných nástrojov je vybavená rezonátorom. Táto časť hudobného nástroja zdokonaľuje a zosilňuje 

zvuk a mení jeho farbu. 

Využitie tradičných hudobných nástrojov v muzikoterapii má svoje miesto. Osvojenie si hry na hudobný 

nástroj si často vyžaduje dlhodobý tréning. Ale aj bez osvojenej techniky hry človek môže voľne 

improvizovať na hudobnom nástroji, skúšať rôzne možnosti hry (brnkanie na struny, jednoduchá 

improvizácia a pod.). Ďalšou možnosťou je, že na hudobný nástroj hrá terapeut. Pri použití hudobných 

nástrojov môže človek okrem zvuku intenzívne vnímať zvukové vibrácie prostredníctvom priameho 

fyzického kontaktu s jeho rezonátorom.  

Pri aktívnej muzikoterapii sa osvedčili ľahko ovládateľné hudobné nástroje Orffovho inštrumentária. Aj 

medzi nimi sú nástroje, prostredníctvom ktorých môžeme vibrácie vnímať (napr. bubienky, wood block, 
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triangel a pod.). Výhoda týchto nástrojov je v tom, že hra na nich je jednoduchá a umožňuje človeku 

aktívne zapojenie sa do hudobnej produkcie.  

Z hľadiska sprostredkovania senzorických informácií sú často vizuálne a taktilne zaujímavé rôzne etnické 

hudobné nástroje. Ich využitie v terapii sa teší stále väčšej obľube. Často bývajú vyrobené z prírodných 

materiálov so zaujímavou povrchovou štruktúrou a vizuálnym vyhotovením.  

Kantor, Lipský, Weber (2009) vidia ich výhodu okrem iného v tom, že sú pre ľudí v terapii nové, 

podporujú k improvizácii a poskytujú nové zvukové kvality. 

Hudobné nástroje môžeme vyrobiť aj vlastnoručne. V takomto prípade môžeme “našiť” použité materiály 

a prevedenie človeku na mieru ako aj vytvoriť perzonifikované nástroje. Použiť môžeme aj rôzne 

predmety dennej potreby a skúmať ich zvukové možnosti a vibrácie, ktoré pri tom vznikajú.  

Okrem uvedeného, použitie hudobných nástrojov môžeme rôznym spôsobom zatraktívniť. Napríklad 

tibetské misy sú sami o sebe zaujímavé svojim zvukom. Pri hre a priamom kontakte s pokožkou človeka 

umožňujú intenzívne precítiť zvukové vibrácie. Ich použitie môžeme ozvláštniť tak, že do nich 

umiestnime sviečku (napr. pri relaxácii v tmavej miestnosti) alebo môžeme do nich naliať vodu a 

pozorovať vlnenie, ktoré vzniká vďaka vibráciám.  

Špeciálnu skupinu hudobných nástrojov tvoria rôzne hudobné kreslá, postele a kolísky, ktoré boli 

primárne skonštruované pre využitie v terapii práve za účelom sprostredkovania intenzívneho zážitku 

vnímania zvuku a vibrácií. Bývajú vyrobené z rezonančných materiálov (napr. z veľkého kusa dreva a 

pod.). Často sú veľmi veľké. Jedna časť umožňuje človeku priamy kontakt s nástrojom – či už v sede pri 

kreslách, alebo v leže pri posteliach a kolískach. Ich súčasťou je hracia jednotka, kde sa priamo na 

nástroji vytvára zvuk a to najčastejšie dvomi spôsobmi. Buď ako na štrbinovom bubne, alebo na 

monochorde (Randuška, Červienka, 2015). Pri terapii človek sedí alebo leží na tomto hudobnom nástroji, 

čiže sa ho dotýka veľkou časťou tela. Terapeut hrajúci na hudobný nástroj má možnosť človeku 

sprostredkovať intenzívne vnímanie hudby viacerými senzorickými kanálmi.  

Podobné pocity sprostredkovávajú aj rezonančné pódiá, ktoré majú v sebe zabudované reproduktory, 

zosilňujúce hudobné vibrácie. Zapojené sú na audio systém, prostredníctvom ktorého terapeut púšťa 

vhodnú hudbu. Tieto pódiá môžu byť súčasťou multisenzorických a muzikoterapeutických miestností.  

Pri zostavovaní terapeutického plánu je potrebné zvážiť kontraindikácie lokálnej aj celotelovej aplikácie 

vibrácií. Jedným z faktorov, na ktorý treba brať ohľad, je psychologický účinok vibrácií na človeka. Pre 

niekoho môže byť prežívanie vibrácií príliš intenzívne a rušivé. Vtedy hľadáme možnosti zmiernenia 

vibračného efektu. V somatickej rovine majú vibrácie efekt na dilatáciu ciev. Z tohto dôvodu Friedlová 

(2018b) nedoporučuje vibračnú stimuláciu pri krvácaní, varixoch, poranení a poruchách integrity kože. 
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Rovnako treba zvážiť použitie rôznych vibračných prístrojov u seniorov z dôvodu fragility väzov a ich 

potenciálnej mikrotraumatizácie (tamtiež). 

Záver 

Tento príspevok je pomerne úzko zameraný na dve zmyslové oblasti. Dúfame, že sa nám podarilo vniesť 

viac porozumenia do fyziológie vnímania vibrácií a zvukov. Tieto informácie spolu s námetmi, ako 

používať hudbu a zvuky v terapii, môžu pomôcť a inšpirovať pri zostavovaní indiviuálnych 

terapetutických plánov liečebným pedagógom a iným odborníkom pracujúcim v multisenzorickom 

prostredí.  
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MULTISENZORICKÉ PRÍSTUPY K RANÉMU VÝVINU AKO 

PRIESTOR PRE INTERVENCIU - MODEL BMC AKO JEDNA 

Z INTERVENCIÍ 
MULTISENSORY APPROACHES TO EARLY DEVELOPMENT AS A INTERVENTION AREA – 

BMC MODEL AS ONE OF INTERVENTIONS 

DANIELA MITRÍKOVÁ 
 

Abstrakt: V príspevku predstavujeme vybrané aspekty pôvodného prístupu BMC, a aplikovaného 

slovenského prístupu Babysoma, vyvinutého na základe BMC, ako intervenčného modelu pre lekárske, 

nelekárske, pedagogické obory a odborníkov pracujúcich s deťmi. Oba prístupy sú komplexné, 

zahŕňajúce podporu celostného harmonického vývinu dieťaťa, pracujúce s dieťaťom v celom jeho 

kontexte, podporujúc jeho prirodzený potenciál a intervenujúc smerom k zóne najbližšieho vývinu. 

Prezentované vybrané aspekty vychádzajú z praktickej skúsenosti v klientskej praxi, ako aj workshopu 

pre odborníkov realizovaného ako súčasť konferencie PgF UK, katedry Liečebnej pedagogiky: 

Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu. Prístup BMC a Babysoma prinášajú rozšírenie 

možností intervencií pre deti v pásme priemeru, šedej zóny priemeru ako aj pod pásmom priemeru vo 

všetkých aspektoch všeobecného vývinového oneskorenia a vybraných aspektoch ostatných 

klasifikovaných zdravotných znevýhodnení.   

Kľúčové slová: vývin, pohyb, psychomotorický, komplexný, celostný, neurologický, vzorec, BMC, 

Babysoma , sebaskúsenostný, vzdelávanie, transdisciplinárny, spolupráca, intervencia 

 

Abstract: In this article, we present selected aspects of the original BMC approach, and Slovak 

approach  Babysoma based on BMC.  BMC and Babysoma are intervention models for medical, 

non-medical, pedagogical disciplines and specialists working with children. Approaches are 

comprehensive, involving the assist, aids, make possible the holistic harmonic development of a child, 

working with the child in its whole context, facilitates its natural potential and intervening towards the 

zone of immediate development. The presented selected aspects are based on practical experience in work 

with clients as well as a workshop for professionals organized as part of the conference on the 

Pedagogical Faculty of Comenius University in Bratislava, Slovak Republic, Department of Therapeutical 

Education: Multisensory environment as a space for intervention. The approaches of BMC and 

Babysoma as extension of  the possibilities of intervention for children in the normal level 

(developmental range), the gray range (lower range of normal development norm), and below the normal 

level of development. In all aspects of general developmental delay and in selected aspects of other 

classified health disadvantages. 

 

Key words: development, movement, psychomotor, complex, holistic, neurological, pattern, BMC, 

Babysoma, self-experienced, education, transdisciplinary, cooperation, intervention 
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Vývin pohybu je možné popisovať zo stránok biologických, fyziologických a zo stránok 

psychologických. Anatomické štruktúry, tkanivá a ich fyziologické funkcie v diverzite dospelého 

organizmu sa vyvíjajú v raných štádiách embryonálneho vývinu z buniek, štruktúr anatomicky aj funkčne 

rovnocenných, nediferencovaných. Inými slovami jednotlivé funkčné špecifiká získavajú svoju rolu 

v priebehu vývinu postupne. Špecifickosť štruktúr – a nielen tkanív, ale aj funkčných tokov, prebieha vo 

vývine postupne okrem anatomických aj na úrovni motorických, senzorických, kognitívnych 

a exekutívnych, sociálnych, adaptačných funkcií. (Dylevský, 2012 Holle, 2000 Kaugman, 2007 

Ostatníková, 2011 Rokyta, 2016 Tyrlíková, 2012) 

Raný vývin dieťaťa, presnejšie jeho psychomotorický vývin, ktorému sa v našom príspevku venujeme, 

zahŕňa aspekt hrubej motoriky, jemnej motoriky, senzoriky a kognície, komunikácie a sociálneho vývinu 

a adaptácie. Zároveň stránku fyziologického vývinu nemožno opomenúť, nakoľko je nevyhnutnou 

súčasťou a stavebným kameňom psychomotorického vývinu. (  Atwood, 1994 Bricker, 2002 Cohenová, 

2018 Javorka, 1997 Koukolík, 2007 Piaget, 1997 Ramachandran, 2016 Říčan, 2006 Rokyta, 2016 

Sedlačková, 2017 Vágnerová, 2004 Váryová, Andreánska,  2016) 

Predkladaný koncept pohľadu na psychomotorický vývin vychádza z prístupu BMC, vyvinutý a neustále 

rozvíjaný jeho zakladateľkou Bonnie Bainbridge Cohen, rozvinutý a aplikovaný na detský pohybový 

vývin v našich podmienkach Annou Sedlačkovou v prístupe Babysoma.  

Pojem BMC, Body-Mind Centering, je potrebné chápať ako psycho-somatické vyvažovanie. V zmysle 

spoluúčinnosti fyziologických (teda somatických a funkčných) a psychologických (teda zmyslových, 

pocitových, emočných, kognitívnych a sociálnych) zložiek vyvíjajúceho sa organizmu.  

V príspevku vymedzujeme niektoré zo základných myšlienok, z ktorých koncept prístupu v práci s deťmi 

a rodičmi vychádza.  

Základné koncepty, ktoré autorka vo svojom prístupe vyvinula, zorganizovala do základných kurzových 

cyklov. Sú to Zmysly a vnímanie, ako samostatná kapitola skúmania a východisko pre prácu s deťmi. 

Ontogenetický vývin  začínajúc počatím, základnou diferenciáciou buniek, organizáciou na endodermu, 

ektodermu a potom mezodermu, vývin jednotlivých funkčných celkov, prenatálnym a perinatálnym 

vývinom, popôrodnej adaptácii, vývinu od novorodenca, cez dojča, batoľa po predškoláka. Primitívne 

reflexy, vzpriamovacie reakcie a rovnovážne odpovede zahŕňajú základné prepojenia nervového systému 

s vývinom v jeho komplexnej dynamike (ako reflexy vznikajú, ich opodstatnenie, ich priebeh a 

dozrievanie, ich kvalitatívny posun v reakcie a odpovede, ich rola v bežnom dni a hre). Základné 

neurologické vzorce pohybu (vymedzenie prevertebrálnych a vertebrálnych vzorcov pohybu, priebeh ich 
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vývinu, podporujúce činitele, komponenty, ktoré zahŕňajú1, základné komponenty tonusu ako 

podkladového prvku pohybu a to uvoľnenie, odtlačenie a natiahnutie, pritiahnutie) (Cohenová, 2018 

Sedlačková, 2017). 

Skúmaniu ľudského organizmu v dynamike pohybu s možnosťou náväznosti intervencie sa venuje vo 

svojom prístupe B.B. Cohen v častiach súvisiacich s fyziologickými funkciami organizmu. Ide o kostrový 

systém, orgánový systém, svalový systém, systém ligamentov a facsií,  systém telesných tekutín, nervový 

systém a endokrinný systém.  

Aplikácia na prácu a intervenciu a praktický pohľad na vyvinuté koncepty predkladá Cohenová okrem 

publikácií aj v aplikačných kurzoch: „Somatic Movement Educator“ a „Infant Development Movement 

Educator“, z ktorých vychádzame aj v tomto príspevku.  

Prístup BMC ponúka mnohé uhly pohľadu, od multisenzorického pohľadu na vývin, cez možnosť 

nediagnostickej intervencie, podpornej intervencie pre deti aj dospelých, pre zdravotné znevýhodnenia 

(vrodené), zdravotné indispozície (získané), pre kvalitu života (keď nejde o znevýhodnenie, ale zmenenú 

kvalitu vývinu a neskôr pohybu) – teda aj pre deti a dospelých z pohľadu medicínskych kritérií v pásme 

normy. Ponúka podpornú intervenciu aj pre sivú zónu normy (teda pre spodné pásmo normy), možnosti 

nielen sekundárnej prevencie,  ale aj  dlhodobej terciálnej prevencie a menej zastúpenej primárnej 

prevencii (zoradené podľa dostupnosti pre verejnosť (rodičov) a náročnosť realizácie). 

Sekundárna prevencia, ako náprava diagnostikovaného stavu je najčastejšou náplňou terapií a metód 

dostupných verejnosti. Je aj typom prevencie, s ktorou sú profesionáli pracujúci prístupom BMC  

najčastejšie oslovovaní a je v praktickej intervencii značne zastúpená.  

Terciálna prevencia v zmysle rehabilitácie je problematicky uchopiteľná pokiaľ ide o ľudí so chronickým 

zdravotným znevýhodnením. Pre terciálnu prevenciu v zmysle práce na začlenení v čo najväčšej možnej 

miere do bežného života a budovanie čo najvyššej kvality života, je prístup BMC vhodnou alternatívou. 

Pracuje s klientom na zvyšovaní jeho kvality života predovšetkým cez psychomotorickú stránku (hoci ako 

vyššie uvedené aspekty sú plnohodnotne začlenené a nemenej dôležité), a to v súlade s jeho vývinom 

a zmenami, odráža sa od aktuálneho stavu klienta, posudzuje možnosti intervencie individuálne ale aj 

momentálne (závisí teda nielen od konkrétneho človeka, ale aj od situácie (kondície), v ktorej sa klient 

v čase intervencie nachádza).  

                                                 
1 hoci vzhľadom na charakter vednej disciplíny je nutné zdôrazňovať, že nepracujeme s uzavretým systémom a do výskumu 

i praktickej intervencie vstupujú nepozorované premenné, ktoré nie je možné v plnej miere ani vymedziť, ani merať 

(Ritomský, 2016 Hendl, 2008) 
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Primárna prevencia má inú pozíciu v lekárskych odboroch, než v odboroch psychologických  (Javorka, 

1996 Thurmair, 2010 Vrabcová, 2008). Psychomotorický vývin dieťaťa je téma na úrovni 

transdisciplinárneho odboru, kde zahŕňa lekárske, psychologické a pedagogické2 vstupy, čo činí otázku 

primárnej prevencie komplexnejšou, ale aj zložitejšou.  

Prístup BMC je jednou z alternatív schopných zastrešiť primárnu prevenciu na úrovni korekcie vo forme 

podpory pozitívneho potenciálu dieťaťa pre smerovanie vývinu v zdravú komplexne harmonicky 

rozvinutú osobnosť. Negatívom BMC prístupu v otázke primárnej prevencie je nevyhnutnosť plošnej 

dostupnosť primárnej prevencie, ktorú vzhľadom na  náročnosť výcviku je ťažké zabezpečiť.  

BMC vníma dieťa v jeho komplexnosti a zodpovedajúco k nemu a k jeho okoliu (najčastejšie rodičovi 

ak ide o raný vek) pristupuje. Dieťa a komplexnosť jeho existencie rozpracoval vo svojom diele 

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1976 Swick, Williams, 2006) vo svojom bio-ekologickom modeli 

vývoja, výchovy a vzdelávania. Autori teórií, Cohenová aj  Bronfenbrenner, sa zhodujú v tom, že dieťa 

a jeho vývin nemožno chápať ako uzavretý systém, bez zohľadňovania  ostatných systémov, kontextov, 

ktoré dieťa obklopujú (Bronfenbrenner, 1976 Cohenová, 2018 Sedlačková 2017 Swick, Williams 

2006). Vzhľadom na systém dieťa-rodič (rsp. vzťahová osoba) ako aj špecifickú vnímavosť (citlivosť) 

nervového systému dieťaťa je potrebné zohľadňovať nielen situáciu, kondíciu samotného dieťaťa, ale aj 

rodiča. Rovnako túto skutočnosť zdôrazňuje Röhr ako schopnosť dieťaťa vnímať všetky nálady a stavy 

mysle blízkych vzťahových osôb. „Čokoľvek je v duši rodičov, prechádza do duše dieťaťa a to často 

nevedome.“ (Röhr, 2018).  

Rodič (alebo vzťahová osoba) je do procesu intervencie BMC  zahrnutá ako aktívna súčasť, nielen 

formou rodičovskej práce s dieťaťom, ale aj na úrovni sebaskúsenostného poznávania spracovávaných 

procesov, ako je zahrnuté aj v procese vzdelávania v systéme BMC  a Babysoma. 

Vo výcviku psychoterapeutických škôl je samozrejmosťou fakt, že ľudská psychika nie je uniformná.  Ak 

sa pokazí auto, odborníci vedia, ako ho opraviť. Na psychiku človeka neexistuje návod, skúsený terapeut 

je sprievodcom, ktorý môže človeku ukázať cestu a sprevádza ho. Podľa Röhra je účinné nakoniec len to, 

čo človek vykoná sám. Prístup BMC  je zaradený medzi somatické disciplíny, jej pôsobnosť však 

výrazne zasahuje do poľa psychosomatického. Sebaskúsenostný charakter vzdelávania v systéme BMC 

je výraznou určujúcou črtou prístupu a prináša svojim absolventom výnimočný typ zručností 

a schopností.  

Autorka označuje BMC ako „enbodied approach“. Doslovný preklad „stelesnený prístup“, je možné 

upresniť ako „ukotvený prístup“ v zmysle psychoterapeutických prístupov. Človek potrebuje porozumieť 

                                                 
2  Pod pojmom pedagogický vstup chápeme výchovné a vzdelávacie aktivity, ktoré vo významnej miere zahŕňajú rodičov 
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skúmaným procesom sám v sebe, až potom môže dané procesy kvalitne a funkčne ponúkať v procese 

intervencie.  

Sebapoznávací proces je rovnako účinný nástroj pri práci s rodičom, kedy rodič cez porozumenie procesu 

na sebe nadobúda zručnosť prenášať intervenčné postupy do vlastnej každodennej starostlivosti o dieťa.  

Rodič je pre dieťa nielen jedinečnou vzťahovou osobou, ale má aj jedinečnú príležitosť rozvíjať dieťa po 

všetkých stránkach a to v jeho prirodzenom prostredí, v prostredí jeho najbližších osôb, v jeho 

individuálnom dennom režime, počas celého každodenného života. Pri podpore celostného rozvoja 

dieťaťa, rovnako ako pri rozvoji komunikácie, rodič má možnosť jednoduché stratégie rozvoja dieťaťa 

využívať každý deň a celý deň (Horňáková, Kapálková, Mikulajová, 2005). Ak sa pozrieme na vyžitie 

prístupu BMC v sekundárnej a terciálnej prevencii, je možnosť zahrnutia rodiča do procesu, ako to 

BMC  umožňuje,  extrémne dôležité.  

V priebehu vzdelávania v prístupe BMC   a v prístupe Babysoma (vychádzajúceho z BMC) je 

potrebné osvojiť si mnohé aspekty zručností, schopností  a vedomostí práce s klientom. V  rámci 

konferencie Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

pod titulom Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu sa konal sa workshop s názvom 

Psychomotorický vývin pohybu dieťaťa. V náväznosti na workshop sa v tomto príspevku sústredíme na 

vybrané základne neurologické vzorce pohybu (Cohenová, 2018 Sedlačková, 2017), ktoré boli 

prezentované sebaskúsenostným prístupom v súlade so spracovávanou témou, na úrovni kognitívnej, 

emočnej aj somatickej.  

Cohenová vo svojom prístupe rozdelila vzorce pohybu v slede ich vývinu od počatia dieťaťa do 

prevertebrálnych a vertebrálnych. Prevertebrálne vzorce sú ranými vzorcami pohybu s ranou, veľmi 

jednoduchou neurologickou organizáciou na neurocelulárnej úrovni.  

Prvým vzorcom pohybu, ktorého existenciu Cohenová pozoruje na nižšej ako bunkovej úrovni (teda 

úrovni molekulovej) je vlnenie (vibrácia). Ide o najjednoduchší pohyb častíc závislý od ich usporiadania 

a uloženie v priestore – v našom prípade v ľudskom tele.  

Nasledujúcim Cohenovou popisovaným vzorcom je vzorec tzv. bunkového dýchania, kde ide o pohyb, 

ktorý súvisí s pohybom bunky samotnej, ako aj pohybom vnútri v bunke. Pohyb bunky (rovnako ako na 

nižšej úrovni popísané molekuly) je závislý od jej štruktúry (stavby) a jej uloženia v priestore (ľudkom 

tele) a s tým súvisiacej jej funkcie.  

Pupočná radiácia, ako je prezentovaná v kontexte prístupu BMC   a   Babysomy  je koncept pohybu, 

ktorý je založený na centrálnej organizácii nervového systému, fylogeneticky na úrovni morskej 

hviezdice (ako príkladu), ontogeneticky v raných fázach vnútromaternicového vývinu. Prístup  BMC   a   
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Babysoma pracujú s konceptom schopnosti využitia tohto raného vzorca pohybu vo vývine ako báza pre 

rozvoj ďalších, nasledujúcich, zložitejších vzorcov pohybu. Rovnako s využitím tohto vzorca pohybu 

v priebehu celého života, vždy ako podkladová (východisková, bazálna) schopnosť pre použitie 

zložitejšej schopnosti pohybu, vzorca pohybu. Ide o koncept, kde organizácia pohybu (a aj celého 

nervového systému) je iniciovaná z jedného bodu a šíri sa radiálne, teda všetkými smermi. V našom 

pohľade ide o iniciáciu pohybu od centra, cca oblasť pupku a a šírenie smerom ku všetkým končatinám. 

Ide o  vzorec viditeľný napríklad pri flexii a extenzii celého tela, vo vertikálnej polohe na chrbátiku, na 

bokoch, na brušku, je viditeľný pri iniciácii otočenia bábätka, vstávaní, výskoku a mnohých iných.  

Ďalším vzorcom je mouthing, v zmysle pohybu smerom za ústami, rsp. za nosom a ústami. Ide o vzorec 

pohybu vnikajúci počas vnútromaternicového vývinu, súvisiaci s ranými primitívnymi reflexami 

nevyhnutnými pre prežitie po pôrode a súvisiacich s popôrodnou adaptáciou.  

Prespinálny vzorec pohybu má súvislosť s embryonálnym vývinom notochordy – tvoriacu základ pre 

vývin dnešnej miecha a chrbtice. Tento vzorec pohybu sa viaže k mäkkému vlnivému pohybu, jeho 

smerovanie súvisí s tvarom a polohou notochordy (pozdĺžne kraniosakrálne v strede trupu) a je 

manifestovaný v raných pohyboch trupu a hlavy do všetkých strán, so zapájaním všetkých častí chrbtice 

bez zrejmej zámernej diferenciácie, mäkkosťou kostí v priebehu osifikácie.  

Nadväzujúci spinálny vzorec nesie myšlienku pevnejšej chrbtice, ktorá vývinom smeruje k svoje úlohe 

opornej štruktúry tela, dôležitej pri vertikalizácii, ale aj počas cesty vývinu k nej, stále v dynamike. Teda 

nejde iba o dosiahnutie istého bodu (napr státia), ale aj dynamického využitia tejto schopnosti v pohybe, 

v rozvoji celostného dieťaťa (viď vyššie). Je podporným vzorcom pre celú cestu vzpriamovania od 

prvých vedomých zdvihov hlavičky, po komplexný plastický bipedálny pohyb. Spinálny vzorec je 

previazaný aj so zrením nájdenia osi tela, ktorá sa stáva referenčným bodom k ďalšiemu pohybu3.  

Homologický vzorec, ktorého symbolom je žaba, sa vyvíja podľa Cohenovej už  v postnatálnom období 

a je prejavom zrenia nervovej sústavy – centrálne, aj periférnych nervových dráh. V priebehu vývinu 

nervové dráhy podliehajú procesu myelinizácie (Cohenová, 2018 Dylevský, 2012 Lesný, 1987 Máček,  

1988 Rokyta, 2016 Sedlačková, 2017), čím sa pohyby stávajú vedomými, pod kontrolou exekutívnych 

funkcií a centrálneho nervového systému. Proces myelinizácie je podporovaný používaním nervových 

dráh, teda v našom kontexte procesom pohybu, hry, bežnej starostlivosti o bábätko. Mozog po 

rozoznávaní osi tela rozvíja schopnosť zapojenia oboch končatín do vedomého pohybu a rozlišovanie 

horných a dolných končatín. Vyvíja sa odtlačenie oboch končatín a natiahnutie oboch končatín. Pre lepšiu 

predstavu si môžeme predstaviť napríklad bábätko zdvíhajúce hlavičku z podložky za pomoci opory rúk. 

                                                 
3 Os tela je referenčným bodom, ku ktorému sa orientuje spojenie ručičiek, uchopenie hračky a zotrvanie hračky v zornom poli 

oka dieťaťa, okolo ktorého sa dieťa otáča pri pretáčaní a pod.  
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Skok znožmo či opora rúk pri postavení sa pri nábytku sú dva príklady z mnohých manifestácií tohto 

vzorca pohybu.  

Pri koncepte homolaterálneho pohybu, ide o vývin mozgovej aktivity, ktorá spolupracuje pri vedomom 

pohybe tela homolaterálne – teda jedna polovica tela (horná a spodná končatina, strana trupu a hlavy) 

preberá inú aktivitu, ako druhá. Homolaterálny pohyb, plazenie, s ikonou jašterice, vyžaduje  jednu stranu 

tela ako stabilnú, nesúcu váhu a tvoriacu bázu pre rovnováhu. Druhú stranu tela ako aktívnu, v pohybe, 

odľahčenú, schopnú načiahnutia sa do priestoru. Fázou, predchádzajúcou plne rozvinuté plazenie, je 

načahovanie sa za hračkou pri prenesení váhy na jednu stranu, uvoľniac druhú stranu na načiahnutie. 

Rovnako poloha na boku, s jednou stranou, rukou i nohou, nesúcou váhu a stabilitu, s druhou stranou 

voľnou pre balansovanie, naahovanie sa, vkladanie hračky do úst a inej hry, či aktivity.  

Neurologicky najvyššia organizácia vývinu pohybu podľa Cohenovej je kontralaterálny pohyb. Je 

znázornený pohybom mačky a vyžaduje neurologickú zrelosť vedomého zapojenia jedného kvadrantu 

tela, zjednodušene povedané, jednej z končatín. Vykročenie jednou rukou vpred (alebo jednou nohou 

vzad) vyžaduje aktívne a zrelé, teda v istej kvalite prítomné predchádzajúce vzorce pohybu. Ako aj 

cyklické zmeny práve aktívneho kvadrantu, kolobeh v rovnakom poradí.  

Ostatné zložitejšie formy pohybu ako je chôdza, beh, skok, zmena smeru v pohybe považuje Cohenová za 

kombináciu predstavených vzorcov pohybu a neurologických organizácií pohybu. Rovnako iné, 

náročnejšie nefyziologické pohyby ako sú flik, salto a iné tanečné, či akrobatické polohy a pohyby.  

ZÁVER 

Prístup BMC   a  Babysoma v intervencii vychádzajú z vývinových postupností. Považujú osvojenie si 

istej schopnosti v kvalitatívne dostačujúcej miere za východiskové (kľúčové, nevyhnutné) pre budovanie 

schopnosti vo vývinových procesoch nasledujúcej. Pre bližšie vysvetlenie: BMC   a  Babysoma necieli 

intervenciu na vybudovanie schopnosti (napr postavenia sa4) bez vybudovaných predošlých štádií vývinu 

(napr. sed5, štvornožkovanie). Rovnako je to aj v kognitívnej a sociálnej rovine (ak dieťa nemá 

vybudovanú kvalitu prekladania predmetu z ruky do ruky6, v intervencii nie je vhodné pracovať na 

podávaní predmetu inému dieťaťu a pod). 

                                                 
4 Postavenie je považované prístupom BMC   a  Babysoma  za dynamickú zručnosť, ktorej kvalita je rozhodujúca pre 

použitie pohybu vo vývine dieťaťa. Ak dieťa je schopné stáť, ale nevie sa do stoja samo dostať, alebo z neho zísť na nižšiu 

úroveň, je na kvalite tejto zručnosti potrebné pracovať.  V kvalite, v akej je dieťaťu táto zručnosť k dispozícii teraz (teda nevie 

zísť, alebo sa dostať do stoja) nie je pre neho využiteľná vo vývine (ku ktorému nevyhnutne potrebuje aj pohyb – pre 

kognitívny, sociálny, emočný rozvoj, pre „poznávanie sveta“). 
5 Sed obdobne ako postavenie sa – ak nie je dynamickej, pre dieťa funkčnej, využiteľnej kvality, je potreba podpory 

a intervencie v tomto aspekte. Dieťa „vie sedieť“, ak má sed dynamickú kvalitu, teda sa vie samo, bez pomoci,  do sedu dostať, 

aj z neho zmeniť polohu späť na nižšiu úroveň. 
6 Pozorované zručnosti nevzťahujeme k veku. Intervenované zručnosti tiež vzťahujeme k zručnosti, ktorá je vybudovaná, ktorá 

sa práve vyvíja a ktorá je nasledujúca. Ide o funkčné vystavanie zručností v mnohých dimenziách (motorická, kognitívna, 

sociálna, adaptačná) užitočné pre celostný harmonický rozvoj dieťaťa s cieľom čo najvyššej kvality života.  
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Aplikácii predstavených vzorcov je v systéme vzdelávania BMC   a  Babysoma venovaný 

aplikačný kurz, ktorý sa zameriava na priamu prácu s klientom a prenesenie získaných poznatkov 

a zručností do intervencie. Považujeme za dôležité zdôrazniť, že predstavený koncept vývinu 

neurologických vzorcov je jedným, nie jediným, z aspektov vzdelávania a práce s klientom (viď vyššie 

základné koncepty). 

 

Zoznam použitej literatúry: 

ATWOOD, H., L., MACKAY, W., A., / WALDED, J., WITTE, O., W., 1994. Neurophysiologie, 

Stuttgart, Germany/New York, US: Schattauer 

BRICKER, D., WANDEL, M., CAPT, B., JOHNSON, J.A., PRETTI-FRONTCZAK, K., SLENTZ, K., 

STRAKA, E. 2002. Assessment, Evaluation, and Programming System for Infants and Children 

(AEPS®), Curriculum for Birth to Three Years 2nd Edition, Baltimore, MD, US: Brookes Publishing 

BRONFENBRENNER, U., 1979. the Ecology of Human Development, Cambridge, Massachusetts, 

London, England: Harvard University Press. 

COHENOVÁ, B. B., 2012. Sensing, Feeling, and Action, Northampon, USA: Contact Editions. 

COHENOVÁ, B. B. 2013. Infant Development Movement Educator I., Study texts to Certificate Program 

of Body-Mind Centering. 

COHENOVÁ, B. B. 2014. Infant Development Movement Educator II., Study texts to Certificate 

Program of Body-Mind Centering. 

COHENOVÁ, B. B., 2018. Basic Neurocellular Patterns, El Sobrante, CA, USA: Burchfield Rose 

Publishers 

DYLEVSKÝ, I. 2006. Dětský pohybový system, Olomouc, ČR: Poznání. 

HENDL, J., 2008. Kvalitativní výskum, Základní teorie, metody, aplikace, Bratislava, SR: Portál. 

HOLLE, B., 2000. Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes: ein praktisches Lehrbuch 

fúr die Arbeit mit nomalen und retardierten Kindern, Weinheim, Germany: Beltz 

HORŇÁKOVÁ, K., KAPÁLKOVÁ, S., MIKULAJOVÁ, M. 2005. Kniha o detskej reči. Bratislava, SR: 

Vydavateľstvo Slniečko. 

 JAVORKA, K. A KOL., 1996. Klinická fyziológia pre pediatrov, Bratislava, SR: Osveta 



 

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu 

2019 

62 

 

KAUGMAN, L., NUERK H. CH., KONRAD K., WILLMES K., 2007. Kognitive Entwicklungs-

neuropsychologie, Göttingen, Germany: Hogrefe ISBN 978-3-8017-1898-5 

KOUKOLÍK, F., 2006. Sociální mozek, Praha, ČR: Karolinum 

RITOMSKÝ, A., 2016. Metodológia projektovania psychologického výskumu, Praha, ČR: vydavateľstvo 

Aleš Čeněk. 

RÖHR, H.P., 2017. Wie ich meinem Kind zu einem starken Selstwertgefühl verhelfe, Basel, CH, Berlin, 

D: Schwabenverlag Ostfildern, Germany: Patmos Verlag. 

SWICK, K, J., WILLIAMS, R, D., 2006, an analysis of Bronfenbrenner´s Bio-Ecological perspective for 

Early Childhood Educators, Early Childhood educational Journal, 33(5), 371 – 378, doi:10.1007/s10643-

006-0078-y 

TYRLÍKOVÁ, I., BAREŠ, M., a kol., 2012. Neurologie pro nelékařské odbory, Praha, ČR: NCO+NZO 

VÁRYOVÁ, B., ANDREÁNSKA, V., 2016, Vývinové poruchy in: Heretik, A. sr., Heretik, A, jr. a kol., 

Klinická psychológia, Nové Zámky, SR: Psychoprof. 

 

Kontaktné údaje autora: 

Mgr. Daniela Mitríková 

Centrum včasnej intervencie v Bratislave 

Hálkova 11, Bratislava 

Babyfit o.z., Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu 

2019 

63 

 

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA V KONTEXTE ARTETERAPIE 
SENSOR INTEGRATION IN THE CONTEXT OF ARTETHERAPY 

ZUZANA ŤULÁK KRČMÁRIKOVÁ 
 

Abstrakt: Príspevok sa venuje možnostiam arteterapie ako jedného z prostriedkov podpory senzorickej 

integrácie u detí. Pri arteterapeutickej práci je možnosť pracovať s rôznymi druhmi materiálov, ktoré 

dieťaťu poskytujú rôzne vnemy. Tieto vnemy môžu byť v 2D alebo 3D formáte. Arteterapia sa sústreďuje 

najmä na podporu vizuálneho, sluchového a hmatového spracovávania informácií. Výtvarné aktivity 

patria k základným činnostiam, ktoré dieťa zvyčajne rado vykonáva a pomocou, ktorých sa učí spoznávať 

svet okolo seba a seba v ňom. Pomocou rôznych výtvarných materiálov môžeme pomôcť dieťaťu 

v oblasti sústredenia pozornosti, emocionálneho zvládania, komunikácie, sebavnímania, sebaúcty a pod. 

Kľúčové slová: arteterapia, senzorická integrácia, podnety, materiály, vnímanie 

 

Abstract: The contribution is devoted to the possibilities of artetherapy as one of the means of promoting 

sensory integration in children. In the artetherapeutic work, it is possible to work with different types of 

materials that give the child different sensations. These sensations can be in 2D or 3D format. Artetherapy 

focuses mainly on the promotion of visual, auditory and tactile processing of information. Visual 

activities are the basic activities that the child usually makes and the help they learn to explore the world 

around you and yourself. We can help the child in the field of focus, emotional mastery, communication, 

self-esteem, confidence, etc., using various fine materials. 

Keywords: Art therapy, sensory integration, suggestions, materials, perception 

 

Senzorické vnemy zažíva dieťa už počas vnútromaternicového života. Dieťa vníma pohyb matky, zvuky 

prichádzajúce z vonka, či z vnútra, rezonanciu hlasu matky a dalo by sa povedať, že na bunkovej úrovni 

vníma i „chute“. Ako rastie vníma svoje telo (cmúľa si prst, naťahuje sa a pod.). Od narodenia sa učíme 

pomocou vnemov a stimulácie z vonku. Dieťa reaguje na hlas, teplotu, dotyk... Učí sa aj rozlišovať 

príjemné podnety od nepríjemných a reagovať na ne (sebevlastným spôsobom). U niektorých detí sa 

môžu časom prejaviť určité problémy v senzorickej integrácii, ktoré môžu mať rôzny dôvod (príčinu). 

Tieto problémy im spôsobujú rôzne ťažkosti a obmedzenia, ktoré sa môžu prejaviť ako porucha 

správania, pozornosti (sústredenia), učenia a pod. Je preto dôležité, aby sa rušivé podnety z prostredia 

eliminovali a zároveň sa deti viedli pomocou rôznych techník a spôsobov k tomu, aby tieto podnety 
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a situácie lepšie zvládali. K týmto možnostiam, ktoré môžeme využiť u týchto detí v rámci 

liečebnopedgogickej starostlivosti je arteterapia. 

Stručná charakteristika arteterapie 

Arteterapia je terapeutická metóda, ktorá využíva výtvarné prístupy za účelom podpory, nápravy, pomoci, 

liečby. Šicková (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. Podľa Americkej arteterapeutickej asociácie (2017) 

arteterapia obohacuje život človeka prostredníctvom umeleckej tvorby, kreatívneho procesu 

v psychoterapeutickom vzťahu.  

Arteterapia v sebe spája pohyb, vizuálne vnemy a zážitky, čuchové i chuťové zážitky, hmatové vnemy 

a skúsenosti, sluchové vnemy, zapája telo, sprostredkováva možnosť vnímať svoje telo, seba samého 

a cez zážitok si uvedomiť i svoje vnútorné prežívanie – “Čo sa so mnou deje navonok i vo vnútri”. 

Arteterapia nesie charakteristiku expresívno-tvarovej dispozície, čo znamená, že výtvarná produkcia 

v arteterapii nie je podmienená umeleckými zručnosťami. Ponuka výtvarnej tvorby v terapeutickom 

vzťahu umožňuje klientovi vyjadriť sa bez ohľadu na estetické kvality výsledného produktu (Kováčová, 

2016). 

Nejde teda o to čo dieťa (klient) vytvorí, ale o proces. Nie čo, ale AKO. Čo sa deje s ním, okolo neho, ako 

pracuje, aké materiály volí, ktoré naopak vynecháva a pod. 

Senzorický prístup v terapii 

Multisenzorické terapeutické prístupy čerpajú z poznania neurovied. Vychádzajú z paradigmy plasticity 

nervovej sústavy, ktorá dokazuje, že vďaka zmyslovým podnetom z prostredia a z tela je možné meniť 

neuronálne štruktúry a ovplyvňovať tak spätne schopnosti a zručnosti človeka (Ayres, 2005). 

Multisenzorické prístupy sa zaoberajú aj vplyvom senzorických podnetov na človeka a individuálnymi 

špecifikami v ich spracovaní. Rozličné senzorické podnety preukázali liečivý účinok na vybrané skupiny 

klientov (napr. seniori, autisti). Senzorické podnety môžu vo všeobecnosti pôsobiť upokojujúco alebo 

aktivizujúco. Teória senzorickej integrácie, ktorá patrí k multisenzorickým prístupom, sa zameriava na 

presnú diagnostiku senzorického spracovania. Môže odhaliť slabú citlivosť, precitlivenosť alebo problém 

s rozlišovaním. Až na základe diagnostiky poskytuje primerané podnety v zmysluplných aktivitách, 

ktorými sa buduje nervový systém a podporuje vývin zručností dieťaťa prostredníctvom adaptívnych 

odpovedí v hre (Schaaf, Mailloux, 2015). Hypersenzitívny človek môže reagovať obranným spôsobom – 

útokom, alebo únikom z ohrozujúcej situácie. Preto poznanie senzorických preferencií klienta tvorí 

významný prvok aj pri využívaní kreatívnych terapeutických prístupov, napríklad arteterapie, pri ktorých 

na klienta pôsobí množstvo zmyslových podnetov. 
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Arteterapia v kontexte senzorickej integrácie 

Senzorická integrácia sa uplatňuje najmä u detí (ale i dospelých), ktorí majú problémy či ťažkosti so 

spracovaním senzorických informácií z tela a prostredia (Kearns, 2004). Senzorická integrácia zahŕňa 

spracovanie vizuálnych, hmatových a zvukových informácií. Arteterapeut sa v rámci výtvarného procesu 

snaží o vytvorenie bezpečného prostredia pre experimentovanie s rôznymi materiálmi, ktoré môžu 

pomôcť vybudovať toleranciu k rôznym senzorickým materiálom. Arteterapia môže byť vynikajúcim 

nástrojom na pomoc pri kombinovaní využívania všetkých zmyslov zábavným, pútavým, prirodzeným a 

kreatívnym spôsobom. 

Zmyslové umenie vychádza z výskumov neurovedy, psychologickej teórie a expresívnej arteterapie. 

Zameriava sa prispôsobenie mozgovej kapacity a rozvíjanie učenia prostredníctvom stimulácie zmyslov. 

Bolo preukázané, že senzorické umelecké aktivity vytvárajú také zmeny v mozgu, ktoré sa prejavujú 

v zlepšení a zvýšení pozornosti, poznávacích a komunikačných zručností, porozumení emóciám, zvýšení 

odolnosti (nachádzajú svoje zdroje zvládania). Zlepšenie nastáva i v kreatívnom myslení a senzorickom 

spracovaní informácií. Zmyslový umelecký program zahŕňa aj stimuláciu (podporu) jemných a hrubých 

motorických schopností, vizuálnej a čuchovej integrácie. 

Využitie rôznych druhov umenia a ich možnosti pôsobenia na rôzne zmysly súčasne je chápané ako 

terapia podporujúca a umožňujúca preskúmavať emócie jedincov, riešiť ich psychologické konflikty, 

znížiť úzkosť a dokonca i fyzickú bolesť. Jednotlivé umenie integrované do procesu výchovy (Homoľová 

et al., 2017) i terapie prebieha v podnetovo  rôznych prostrediach. Senzoricky orientovaná arteterapia je 

prínosná a používaná u jednotlivcov, ktorí trpia chronickým stresom, depresiou, syndrómom vyhorenia, 

posttraumatickou stresovou poruchou, ale rovnako aj u jednotlivcov, ktorí majú problémy v oblasti 

učenia, správania či nejaký druh postihnutia (zdravotného znevýhodnenia). 

Arteterapia ponúka unikátne kreatívne spôsoby, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom získať pocit kontroly 

a zvládania ich života, v prostredí, v ktorom sa nachádzajú (u detí a dospelých s PAS), podporiť ich 

sebavyjadrenie, sebavedomie a sebaúctu a pod. U ľudí, ktorí majú „zmyslové“ problémy, môžu byť ich 

reakcie na rôzne umelecké materiály touto poruchou ovplyvnené. Deficit môže byť v jednej alebo 

viacerých zmyslových oblastiach. Najčastejšie problémy sú pozorované vo vizuálnom, sluchovom 

a hmatovom spracovaní (averzia voči určitých textúram a pod.). Školený a skúsený arteterapeut môže 

tieto senzorické problémy pozitívne ovplyvniť zábavným, kreatívnym a bezpečným (neohrozujúcim) 

spôsobom ovplyvniť a umožniť tak dieťaťu (človeku) zažiť nový a kreatívny zážitok (sebavyjadrenie). 
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Možnosti podpory vizuálneho spracovania: 

Výtvarná umelecká tvorba je najmä vizuálna modalita. Deti s problémami so zrakovým spracovaním 

môžu potrebovať určité úpravy. Takouto úpravou sú napríklad orámovanie plochy papiera, predtlačený 

obsah, vytvorenie maximálneho kontrastu (tmavé farby na bielom podklade, biela krieda/farba na 

čiernom podklade), použitie pasteliek či fixiek s hrubšou stopou, vybodkovanie časti obrazu (akoby 

štartéra pre ďalšiu voľnú prácu). Dôležité je dieťa podnetmi nepresýtiť, preto ich volíme postupne, 

v krokoch od stretnutia k stretnutiu. Rovnako je dobré vyhnúť sa prílišnému množstvu materiálov v jeho 

pracovnom priestore. 

Možnosti podpory sluchového spracovania: 

Je dobré kombinovať verbálne inštrukcie (prípadne posunkový jazyk) s ukazovaním činnosti pomocou 

rúk, aby dieťa pochopilo, čo od neho chceme (priblíženie a vysvetlenie aktivity). Miestnosť by mala byť 

prispôsobená tak, aby sa maximálne eliminovali zvuky z vonka, ktoré by ich mohli rušiť a odvádzať ich 

pozornosť neželaným smerom. Je dôležité dohodnúť sa na signáloch, ktoré budú informáciou o tom, že sa 

bude meniť činnosť, zadávať inštrukcia a pod. 

Možnosti podpory hmatového spracovania: 

Hlavnou príčinou, že majú deti (ľudia) problémy s hmatovými stimulmi, je neurologická dezorganizácia 

v oblasti stredného mozgu. Táto oblasť je zodpovedná za filtrovanie prichádzajúcich stimulov. Určité 

hmatové stimuly môžu byť nedostatočne prenášané, čo môže spôsobiť, že dieťa vníma určité hmatové 

vnemy ako extrémne nepríjemné. Schopnosť centrálneho nervového systému spracovať hmatový 

zmyslový vstup je skreslený a spôsobuje dieťaťu veľké nepohodlie. Ich mozog môže registrovať jemné 

podnety a pocity ako extrémne podráždenie, dokonca až ako bolestivé a môže naň reagovať abnormálnym 

reaktívnym spôsobom, ako sú grimasy, odťahovanie sa a pod. 

Zmyslová tvorba môže byť pre ne spôsobom, ktorý im umožní zapojiť sa do tvorivého procesu bez 

nátlaku. Arteterapeut posúdi závažnosť hmatového problému a môže dieťaťu pomôcť budovať si 

toleranciu voči nemu. Môže ísť o hru s materiálmi alebo ich konkrétne umelecké spracovávanie. 

Bezpečným spôsobom tým podporujeme proces jeho desenzibilizácie. 

Arteterapia používa celý rad materiálov, ktorým sa deti s problémami so zmyslovou integráciou majú 

tendenciu vyhnúť. Problémom môže byť pre ne konzistencia, riziko zašpinenia sa a pod. Materiály, ktoré 

môžeme na to použiť: 

 Kukuričný škrob a voda  

 Perie 

 Voda - hra s pomocou farbiva a rôznych kontajnerov/nádob 
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 Cesto, hlina, tmel a iné modelovacie hmoty 

 Retiazky, plsť, iné remeselné materiály 

 Piesok – obyčajný i kinetický 

 Holiaci krém, pena 

 Prstové farby 

 Ryža, drvený hodvábny papier.... 

Je vhodné nechať dieťa, aby si samé vybralo a viedlo. Ak reaguje negatívne poznačíme si to (o aký 

materiál išlo) a skúsime iný materiál. Nepodnecujeme ho množstvom materiálu, aby sa dokázalo 

dostatočne sústrediť na aktuálny, izolovaný vnem. 

Na začiatku práce s dieťaťom, ktoré má problémy v senzorickom vnímaní volíme jednoduché textúry 

(plsť, fixky, perie alebo krieda) a postupne pridávame zložitejšie alebo ohrozujúce materiály (napr. 

piesok, lepidlo, krém na holenie, papier s rôznou štruktúrou a kvalitou alebo voda). Počas stretnutia 

pracujeme na budovaní tolerancie k týmto materiálom. Ich úlohou je z daných materiálov vytvoriť koláž, 

realistický alebo abstraktný obraz, alebo ho necháme jednoducho experimentovať a preskúmavať tento 

materiál. Nezameriavame sa na konečný (výsledný) produkt. Cieľom je umožniť dieťaťu hrať sa 

a manipulovať s materiálmi spôsobom, ktorí im je príjemný a prirodzený. Cez túto hru a manipuláciu 

zároveň vníma kvality daných materiálov. Táto hra s materiálmi môže pomôcť zlepšiť pozornosť 

a vnímanie dieťaťa. Tým, že sa v arteterapii nezameriavame na výsledný produkt, zmierňuje sa tlak, ktorý 

dieťa môže počas výtvarného spracovania pociťovať a vnímať. Dieťa nebude zastrašované materiálom, 

namiesto toho sa môže voľne hrať a experimentovať, ale stále pracuje na zmyslových problémoch. 

Experimentovaním sa môžu zamerať na materiál samotný (ako taký).  

Arteterapeut pracujeme na tom, aby z jednotlivých materiálov vyťažil čo najviac. S jedným materiálom 

môžeme nechať dieťaťa sa hrať 5-10 minút a potom premostíme na iný. Zároveň pracujeme i na budovaní 

tolerancie k materiálu. Postupne ho necháme s materiálom pracovať 15-20 minút a 30 minút a dlhšie. 

Tým, že sa práca zameriava na zábavné a kreatívne spôsoby, môže sa premietnuť do iných oblastí života 

dieťaťa. Arteterapia pri tvorbe výtvarného artefaktu/artefaktov zahŕňa vizuálne, hmatové a sluchové 

zmysly. Dieťa dostáva ústne pokyny a niekedy mu demonštrujeme ako pracovať. Arteterapeut môže tiež 

použiť znakový/symbolický jazyk na pomoc pri spracovaní verbálneho prejavu. Samotné umelecké dielo 

poskytuje vizuálnu a hmatovú zložku.  

Niekoľko návrhov a užitočných tipov ako postupovať pri arteterapeutickej práci u dieťaťa s problémami 

v senzorickej integrácii: 

 Začať experimentovať v malých časových krokoch. 
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 Zamerať sa na prácu s jedným materiálom po dobu 5-10 minút, najmä ak je lepkavý alebo 

vodnatý.  

 Pomaly predlžovať časové trvanie v priebehu času.  

 Nechať dieťa viesť.  

 Voliť materiál, s ktorým je pre dieťaťa komfortné pracovať. 

 Nenútiť ho dotýkať sa materiálu, ak to nechce.  

 Umožniť mu, aby sa uvoľnilo pri práci s daným materiálom (do materiálu vložiť, zapracovať svoje 

pocity a pod.) a poskytnúť pozitívne povzbudenie.  

 Zameriavať sa na budovanie ich dôvery a sebadôvery. 

 

Záver 

Arteterapia patrí k nástrojom liečebnopedagogickej starostlivosti ako pri diagnostike senzorického 

spracovania informácií, tak i pri poskytovaní primeraných podnetov cez zmysluplné výtvarné aktivity, 

pomocou ktorých sa snaží o podporu vývinu dieťaťa, jeho zručností a schopností. Rovnako podporuje 

jeho odolnosť (zvládanie), emocionalitu, sebavnímanie, sebavedomie a sebaúctu. Ako sme viackrát 

spomenuli, nejde o samotný výtvarný produkt, ale o jeho spracovanie a proces. Nehodnotí, ale 

sprostredkováva zážitky a skúsenosti cez rôzne materiály a prácu s nimi v bezpečnom prostredí.  
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