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PSYCHICKÁ DEPRIVÁCIA DETÍ V DETSKÝCH DOMOVOCH RODINNÉHO 

TYPU 

Psychic deprivation of children in orphanages 

 

Daniela MIHAĽOVÁ1, Tatiana DUBAYOVÁ 

 

Abstrakt 

Psychická deprivácia je pomerne častým javom, vyskytujúcim sa u detí v ústavnej 

starostlivosti. Cieľom príspevku je prezentovať na základe uskutočneného prieskumu, s akými 

prejavmi deprivácie sa vychovávatelia vo svojej výchovnej činnosti stretávajú. Hlavnou 

úlohou nášho príspevku je priblížiť psychickú depriváciu, ako fenomén, ktorý je príznačný pre 

deti vyrastajúce v detských domovoch. Venujeme sa analýze príčin vzniku a jej jednotlivým 

prejavom. V našom príspevku poukazujeme na najčastejšie sa vyskytujúce typy deprivovanej 

osobnosti dieťaťa v detskom domove a na konkrétne prejavy týchto typov. Taktiež mapujeme 

využívanie jednotlivých výchovných štýlov a poukazujeme na tie, ktoré sa pri práci s deťmi 

vyrastajúcimi v detskom domove najviac osvedčili. Na základe týchto zistení načrtávame aj 

isté možnosti riešenia psychickej deprivácie, najmä z pohľadu vychovávateľov, poukazujeme 

na najčastejšie využívané aktivity a činnosti v ich výchovnom pôsobení. 

 

Kľúčové slová 

Ústavná starostlivosť. Detský domov. Deprivácia. Druhy deprivácie.  Prejavy psychickej 

deprivácie. Vychovávateľ. Výchovné štýly.  

 

Abstract 

Psychic deprivation is relatively frequent phenomenon occurring in children in 

institutional care. The aim of this contribution is to present different manifestations of 

deprivation, the educators in their educational activities meet. The main task of our 

contribution is to describe the psychic deprivation as a phenomenon that is characteristic of 

children growing up in orphanages. We are dedicated to the analysis of causes and its 

various manifestations. We also deal with the role of the educator and his position in the 

educational process and the related use of various educational styles, such a growing up in 

orphanages.as prevention of psychological deprivation in children. In our contribution we 
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interpret the results of survey which refer to the most common personality types of deprived 

children in orphanages and on to those when working with children in orphanages are most 

proven. Based on these findings, we sketch some options for solving of psychic deprivation 

particularly form the perspective of educators and points to the most frequently used 

educational activities in their operation. 

 

Key words 

Surrogate care, Orphanages. Deprivation. Types of deprivation.  Psychic deprivation and  its 

manifestations. Tutor. Educational styles. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Výchova v detskom domove (DeD)síce napĺňa niektoré základné potreby detí ako 

napríklad stravovanie, ošatenie alebo ubytovanie, no na druhej strane však nedokáže plne 

nahradiť starostlivosť v rodine a hlavne výchovu dieťaťa po morálnej, psychickej, sociálnej 

stránke. Práve absencia týchto pre plnohodnotný život nevyhnutných potrieb, je príčinou 

mnohých nevhodných prejavov správania a problémov súhrne označovaných ako psychická 

deprivácia. J. Langmeier a Z. Matějček (1974) a J. Langmeier, K. Balcar, J. Špitz(2011) 

chápu depriváciu ako psychický stav, ktorý nastal následkom takých životných situácií, kedy 

subjektu nie je daná príležitosť na uspokojenie niektorej jeho základnej psychickej potreby 

v dostačujúcej miere a počas dostatočne dlhej doby. Podľa toho, ktoré potreby v živote 

dieťaťa najviac absentujú, rozlišujeme depriváciu základných biologických potrieb (napr. 

potreba jedla, spánku), senzorickú depriváciu - nedostatok zmyslových podnetov, napr. život 

v tme, kognitívnudepriváciu - nedostatok kultúrnych podnetov, zanedbanie v oblasti učenia, 

citovú depriváciu - nedostatok kvality a množstva citových podnetov, citových zážitkov, 

neuspokojenie potreby spoľahlivého citového vzťahu s matkou, príp. inou osobou a sociálnu 

depriváciu - nedostatok primeraných ľudských kontaktov (Končeková, Ľ. 1996; Vágnerová, 

M. 2008). 

V našej práci sme sa inšpirovali výskumom J. Langmeira a Z. Matejčeka (1974), ktorí 

popisujú jednotlivé typy deprivovanej osobnosti dieťaťa. Ich výskum spočíval v sledovaní 

jednotlivých prejavov psychickej deprivácie u detí v DeD a následne analýzou týchto 

prejavov definovali nasledujúce typy: 

1. Typ pomerne dobre prispôsobený (TPDP) 
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Pre tento typ detí je charakteristické, že sa dokázali citovo naviazať na konkrétnu 

osobu (najčastejšie vychovávateľ) a získať si jej náklonnosť. Sú to často ,,miláčikovia“, na 

ktorých sa sústreďuje pozornosť všetkých, alebo  aspoň tých, ktorí s detskou skupinou 

prichádzajú do styku. 

2. Typ sociálne provokatívny (TSP) 

Vyznačujú sa provokovaním, čím si snažia získať pozornosť. Toto správanie je 

badateľné už okolo 1. roka.Typické prejavy sú výbuchy zlosti, agresivita, žiarlivosť, 

šikanovanie. Ich agresivita sa často stupňuje v školskom veku, preto sa môžu dostať do 

nápravných zariadení 

3. Typ sociálne hyperaktívny (TSH) 

Tieto deti sa radi predvádzajú pred ostatnými. S cudzími nadväzujú kontakt bez zábran 

a bez rozpakov.V sociálnom správaní javia prehnaný sociálny záujem, častá je u nich sociálna 

hyperaktivita, nepokoj. Typickým prejavom sociálnej hyperaktivity je prítulné správanie ku 

každému človeku, hoc je im cudzí. Správajú sa ku každému rovnako – milo, prítulne ale 

povrchne, hlbšie vzťahy nenadväzujú. 

4. Útlmový typ (ÚT) 

Typická je pre ne pasivita, až apatickosť.S hračkou sa síce hrajú vytrvalo, ale táto hra 

je monotónna až primitívna. Majú znížený sociálny záujem, naopak zvýšený záujem javia 

o hmatateľné veci, prevláda teda konštruktívna hra. Keďže reakcie detí útlmového typu na 

okolie sú nevýrazné, často unikajú pozornosti a záujmu vychovávateľov.  

5. Typ charakterizovaný náhradným uspokojovaním citových a sociálnych potrieb. 

(TCHNP) 

Prejavy sú rôznorodé, s rôznou intenzitou a majú veľmi individuálnu povahu. Ich 

spoločným menovateľom je to, že v nich môžeme spozorovať určité spôsoby kompenzácie  

neuspokojenia afektívne sociálnych potrieb. Typickými prejavmi sú prejedanie, masturbácia, 

závislosť na veciach, sklon trápiť zvieratá, šikanovanie.Niektoré deti sú nápadné tým, že 

prehnane obdivujú sami seba, zaoberajú sa svojím vzhľadom. 

 

CIEĽ PRIESKUMU  

Hlavným cieľom nášho prieskumu bolo zistiť, aké prejavy psychickej deprivácie sa 

v detských domovoch v súčasnosti vyskytujú najčastejšie a ktoré z typov deprivovanej 

osobnosti dieťaťa vychovávatelia pozorujú. Zaujímalo nás aj, ktoré výchovné štýly považujú 
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vychovávatelia za najúčinnejšie vo svojej výchovnej činnosti a aké prístupy najčastejšie pri 

práci s deprivovaným dieťaťom v DeD využívajú. 

 

METÓDY PRIESKUMU 

Ako základnú metódu prieskumnejčasti našej práce sme využili dotazník. Náš 

dotazník pozostáva z troch častí. Anamnestická, časť kde respondent uvádza údaje (pohlavie, 

dĺžka praxe v DeD, vzdelanie), na základe ktorých sme dotazník vyhodnotili alebo vylúčili. 

Druhú časť tvorí hodnotiaca škála (1 až 5, pričom 1 – veľmi často, 2 – často, 3 – zriedka, 4 – 

takmer vôbec, 5 – nikdy), do ktorej sme zhrnuli prejavy psychickej deprivácie podľa 

jednotlivých typov osobností deprivovaného dieťaťa v DeD. Do škály sme vložili aj ďalšie 

prejavy, popísané inými autormi. Respondenti pri každom prejave vyznačili tú hodnotu na 

škále, ktorá korešpondovala s ich pozorovaním počas doterajšej praxe. Najvyššie skóre 

daného prejavu zodpovedalo najvyššiemu počtu označených odpovedí. Osobitne sme 

vyhodnotili každú položku – každý prejav a na základe výsledkov sme vyvodili výskyt 

jednotlivých typov osobnosti deprivovaného dieťaťa v DeD. Poslednú časť nášho dotazníka 

tvorili otvorené a zatvorené otázky, ktorými sme zisťovali, aké ďalšie prejavy psychickej 

deprivácie pozoruje respondent, akým spôsobom sa ich snaží eliminovať, a tiež aký štýl 

výchovy u vychovávateľov v DeD dominuje.  

Prieskumný súbor tvorili vychovávateliapracujúci v DeD v Košickom a Prešovskom 

kraji. Vychovávatelia boli do prieskumu zaradení podľa nasledovných kritérií:  

      - minimálne 3 ročná prax v DeD, 

- dosiahnuté vzdelanie na úrovni bakalára. 

Výsledky prieskumu boli hodnotené pomocou deskriptívnej štatistiky.  

 

VÝSLEDKY PRIESKUMU 

Prieskumu sa zúčastnilo 105 vychovávateľov, z toho 96 žien a 9 mužov, s priemernou 

dĺžkou praxe 10,8 roku (SD= ± 8,5 roku). Najvyššie dosiahnuté vzdelanie bolo Magister. 

Respondenti mali odpovedať na otázku, s akými prejavmi deprivácie sa stretli počas svojej 

praxe najčastejšie. 

Z celej škály pozostávajúcej zo 44 prejavov respondenti uvádzali nasledovných 5 

najčastejšie pozorovaných typov správania: „predvádzanie sa“ (97,1% respondentov) 

„vymáhanie pozornosti provokáciou“ (89,5% respondentov), „výbuchy zlosti“ (84,7% 

respondentov), „sociálna hyperaktivita, nepokoj“ (83,8%respondentov), „citové upnutie sa 
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na konkrétnu osobu“ (76,2% respondentov). Na základe ďalšej analýzy kombinácií, s ktorými 

sa tieto prejavy vyskytovali a v súlade s kategorizáciou J. Langmeiera aZ. Matějčeka (1974) 

uvádzame v Tab. 1 percentuálne zastúpenie jednotlivých typov. 

 

Tab. 1 Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov deprivovanej  

osobnosti dieťaťa 

 

Veľmi 
často 

Často Zriedka 
Takmer 

vôbec 
Nikdy 

1 2 3 4 5 

Typ pomerne dobre 
prispôsobený 17,1% 59,0% 21,0% 2,9% 0,0% 

Typ sociálne hyperaktívny 14,5% 53,8% 25,7% 5,6% 0,4% 
Typ sociálne provokatívny 11,7% 45,2% 36,2% 5,9% 1,1% 

Útlmový typ 6,9% 29,7% 45,5% 13,3% 4,6% 
Typ charakterizovaný 

náhradným uspokojením 
citových a sociálnych potrieb 6,7% 24,30% 44,30% 18,40% 6,30% 

 

U každého z týchto typov sme určili najčastejšie sa vyskytujúci prejav. „Citové 

upnutie sa na konkrétnu osobu“, je najvýraznejším a zároveň aj jediným prejavom 

charakteristickým pre TPDP. Pre Typ sociálne hyperaktívny (TSH) to bol prejav 

„predvádzanie sa“ ďalším prejavom je „povrchný, nestály kontakt“. Typ sociálne 

provokatívny (TSP) je charakterizovaný hlavne „vymáhaním pozornosti provokáciou“ a 

„výbuchmi zlosti“. U útlmového typu (ÚT) sa najčastejšie vyskytuje „pasivita“ a„záujem 

o veci prevažuje nad sociálnym záujmom“. Najvýraznejším prejavom  Typu 

charakterizovaného náhradným uspokojením citových a sociálnych potrieb (TCHNP) je, 

podľa našich zistení, „prehnaná starostlivosť o svoj vzhľad“ a „prejedanie sa“ 

V rámci nášho prieskumu sme sa zaoberali aj výchovnými štýlmi, ktoré 

vychovávatelia považujú vo svojej výchovnej činnosti za najúčinnejšie. O výsledkoch 

informuje Tab. 2.  

 

Tab.2 Výchovné štýly 

Výchovný štýl Počet respondentov Percentuálne vyjadrenie 
Demokratická výchova 9 8,6%
Nadmieru starostlivá výchova 18 17,1%
Liberálna výchova 11 10,5%
Výchova úspechmi 67 63,8%
Spolu 105 100,0%
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Za najúčinnejší výchovný štýl respondenti považujú výchovu úspechmi (63,8% 

respondentov). Okrem toho vychovávatelia vo svojej praxi využívajú aj rôzne prístupy 

a aktivity, ktorými sa snažia zmierniť následky psychickej deprivácie u týchto detí. V Tab. 3 

uvádzame ich prehľad. 

 

Tab.3 Konkrétne prístupy a aktivity realizované vychovávateľmi v detských domovoch 

Prístup vychovávateľa Konkrétne aktivity 
- časté povzbudzovanie, pochvala, odmeny 
- individuálny prístup 
- budovanie pevných citových väzieb 
- akceptácia dieťaťa takého, aké je 
- poučovanie 
- pozitívne podmieňovanie 
- uvádzanie príkladu zo života 
- poukazovanie na pozitívne vzory 
- upevňovanie sebavedomia,   
- seba hodnotenia 
- využívanie skupinovej dynamiky 
- rozvoj talentu 
- rozvoj empatie 
- individuálne učenie 
- pohladenie 
- časté precvičovanie osvojených zručností 
- správna motivácia 
- viac pozornosti dieťaťu 
- rozvoj tvorivosti, fantázie 
- odborná pomoc špecialistov 
- humor, dobrá nálada 
- upevňovanie mravov 
- budovanie hodnôt 

- individuálne rozhovory, skupinové rozhovory 
- zapájanie dieťaťa do domácich prác 
- zážitkové učenie 
- hry v prírode 
- relaxácia pri hudbe 
- prosociálne aktivity 
- komunita 
- besedy, prednášky  
- spoločenské hry 
- počítač 
- šport 
- nadväzovanie vzťahov s deťmi v obci 
- terapia hrou 
- ergoterapia 
- vzťah k zvieratám, návšteva ZOO 
- hra s maňuškami 
- krúžky  (tanec, spev maľovanie, čítanie) 
- relaxačné cvičenie 
- vystúpenia a súťaže 
- návšteva kostola, modlitba 
- výlety 
- farma 
- písanie do časopisu 

 

DISKUSIA 

Typ pomerne dobre prispôsobený považujeme za najprijateľnejší typ deprivovanej 

osobnosti dieťaťa. Vychádzajúc z tohto faktu, považujeme za dôležité utváranie takých 

podmienok, ktoré budú poskytovať primerané zázemie, aby sa dieťa citovo uplo na konkrétnu 

osobu. Preto je nevyhnutne dôležité rozvíjanie a udržiavanie kontaktov s biologickými 

rodinami, resp. podporovanie interakcií s vhodnými záujemcami, ktorí by mohli pre tieto deti 

predstavovať blízku osobu. V mnohých prípadoch však jedinú blízku osobou v DeD 

rodinného typu predstavuje osobnosť vychovávateľa. Je teda dôležité zamerať sa viac na 

rozvíjanie vzťahov medzi vychovávateľmi a im zverenými deťmi navzájom s dôrazom na 

citové väzby. Tu však, hrozí riziko, že pri presune dieťaťa do iného zariadenia sa tieto citové 

väzby pretrhnú, čo môže spôsobiť prehĺbenie následkov psychickej deprivácie. Je preto 

dôležité dbať na zvýšenú pozornosť pri umiestňovaní dieťaťa do zariadenia, aby sa jeho 

presun čo najviac obmedzil.  
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Riešením najčastejšieho prejavu TSH „predvádzanie sa“ by mohlo byť to, že 

vychovávateľ venuje dieťaťu pozornosť do takej miery, že nepociťuje potrebu predvádzať sa. 

Nie je to však ľahké, pretože detí je v skupine veľa. Pre niektoré z nich však nemusí byť 

príznačný tento prejav, preto je ho  dôležite vedieť včas identifikovať a poznať jeho príčinu. 

Vychovávateľ by si mal  viac všímať dieťa v situáciách, keď sa nepredvádza, a vtedy ho  

pochváliť, oceniť, vyzdvihnúť jeho kladné stránky, poukázať na úspechy.  

Podobne by sme mohli postupovať aj pri ďalších najčastejších prejavoch. Môžu však 

nastať aj komplikovanejšie situácie a táto nami navrhnutá intervencia nemusí predstavovať 

riešenie, naopak, môže situáciu ešte viac zhoršiť. Preto navrhujeme časté konzultácie 

vychovávateľov s odborníkmi (psychológ, špeciálny pedagóg a pod.) aj v prípade, že sa takéto 

situácie nevyskytnú, vychovávateľ by mal rozoberať najčastejšie prejavy psychickej 

deprivácie zverených detí s odborníkom a na základe týchto konzultácii voliť vhodné postupy. 

Pri otázke zameranej na konkrétne prístupy a aktivity, ktorými sa vychovávatelia 

snažia zmierniť následky psychickej deprivácie, vychovávatelia často uvádzali terapiu hrou. J. 

Langmeier, K. Balcar a J. Špitz (2000) opisujú význam hry najmä pri práci s deťmi 

v predškolskom veku. Pre dieťa je hra spôsob, ktorým komunikuje so svetom, 

prostredníctvom nej vyjadruje emócie, spontánnosť, tvorivosť. Svoje zastúpenie majú tiež hry 

s pravidlami, ktoré majú napomáhať najmä pri rozvoji sociálnych vzťahov. Niektorí 

respondenti uviedli, že na zmiernenie prejavov psychickej deprivácie využívajú prácu s PC. 

Podľa M. Guľáša (2001), informačno-komunikačné technológie (IKT) majú význam pri 

začleňovaní sa dieťaťa do spoločenského života. Zároveň dodávame, že je potrebné dbať na 

správny výber programov elektronických médií vrátane internetu, ponúknuť deťom vhodné 

spôsoby práce v rámci IKT a poukázať aj na rôzne nástrahy a riziká, najmä čo sa týka 

internetovej komunikácie, či tvorby počítačových závislostí (závislosť na internete, hrách, 

a pod.), pretože tieto detí sú vplyvom deprivácie na negatívne dôsledky IKT náchylnejšie.  

Isté riešenie v zmierňovaní následkov deprivácie predstavuje aj socioterapia. Podľa M. 

Vágnerovej (2008), v socioterapii ide resocializáciu jedincov, ktorých zafixované spôsoby 

správania nie sú všeobecne prijateľné a bránia im v zaradení sa do spoločnosti. Socioterapia 

ich učí, ako sa v jednotlivých situáciách zachovať, ako riešiť rôzne problémy, kde hľadať 

pomoc. Táto terapia by sa tiež mala zameriavať na rôzne úpravy prostredia, v ktorom dieťa 

žije, resp. do ktorého sa má vrátiť. 

Považujeme za dôležité učiť deti v DeD vhodným formám správania. Keďže niektoré 

prichádzajú z patologického prostredia, z ktorého si prinášajú najmä nežiaduce formy 

správania, sú spoločnosťou skôr odmietané. Prostredníctvom socioterapie, napríklad cez 
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modelové situácie, sa tieto deti učia eliminovať nežiaduce prejavy svojho správania, osvojujú 

si jednotlivé spoločenské roly, učia sa primerane reagovať, utvárajú si uspokojivé vzťahy. 

Pri uplatňovaní ktoréhokoľvek výchovného štýlu, je podľa nášho názoru nevyhnutné 

aj povzbudzovanie a kladné hodnotenie. Stotožňujeme sa s názorom Ľ. Končekovej (2004), že 

je potrebné dieťa kladne hodnotiť nie len za dobrý výkon, ale aj za snahu a tak mu dodávať 

istotu. Väčší význam, ako výborné výkony a dosiahnutie úspechu, má pri výchove týchto detí 

celková pohoda a harmonický vývin osobnosti dieťaťa.  

 

ZHRNUTIE 

Hoci od roku 1974 prešla spoločnosť značným vývojom a podmienky, vytvárané pre 

deti v detských domovoch sa zmenili k lepšiemu, môžeme tvrdiť, že typy deprivovanej 

osobnosti dieťaťa, ktoré vymedzili J. Langmeier a Z. Matejček (1974) v internátnom type 

DeD, sú zastúpené aj v súčasných DeD rodinného typu. Dokonca takmer všetky prejavy 

týchto typov sa u týchto detí vyskytujú. Ich výskyt sme však zaznamenali v rôznej miere.  

Osobnosť vychovávateľa je v prístupe k deprivovaným deťom kľúčovým faktorom, 

ktorý môže dieťa ovplyvniť na celý život. To si vyžaduje na jednej strane dôkladné poznanie 

problematiky psychickej deprivácie, na druhej strane vychovávateľ nemôže pri práci s deťmi 

ostať chladný, musí do výchovy zapojiť svoju osobnosť a s tým súvisiace vlastnosti ako 

tolerancia, trpezlivosť, empatia, spravodlivosť a láskavý prístup. Len tak je možné z detí, 

vyrastajúcich v týchto podmienkach vychovať plnohodnotných ľudí, prospešných pre 

spoločnosť s jasným životným cieľom a hodnotami.  
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