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MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM AKO PREDPOKLAD ŠKOLSKEJ ÚSPEŠNOSTI 

Complementary action of father and mother in process of raising children with 

intellectual disability as prediction of schol achievement 
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Abstrakt: Autori rozpracúvajú rodinnú výchovu detí s postihnutím z originálneho aspektu koncentrovaného na 

komplementárne výchovné pôsobenie otca a matky, pričom špecifikuje jednotlivé faktory ich pôsobenia nielen 

ako izolované, ale predovšetkým v ich súčinnosti. Ťažisko je v práci kladené na spoločný výchovný postup 

rodičov, ktorý sa ukazuje ako prospešný v mnohých ohľadoch. Spoločný postup rodičov pri výchove vytvorí 

vhodné prostredie pre výchovu vôbec, zabezpečuje sa ním socializácia dieťaťa s mentálnym postihnutím, ktorá 

má pozitívne dopady na jednotlivé zložky výchovy, ako sú rozvoj motorického, citového a kognitívneho vývinu 

dieťaťa. Tieto zložky tvoria významné faktory školskej úspešnosti žiaka. Atypickú stopu v práci predstavuje 

spracovanie novodobých zistení z odboru prenatálnej psychológie so zameraním na výchovný prospech pre dieťa 

s mentálnym postihnutím a tiež predstavuje odporúčanie pre rodičov očakávajúcich narodenie dieťaťa s 

mentálnym postihnutím. Autorka v práci koncipuje nový pohľad na rodinnú výchovu dieťaťa s mentálnym 

postihnutím podložený exaktnými poznatkami z medicínskych, psychologických, pedagogických i sociologických 

vied spojených v zacielení na optimálny vývin dieťaťa, ktorý sa uskutočňuje pod vplyvom komplementárneho 

výchovného pôsobenia otca a matky.  

Kľúčové slová: Komplementarita otca a matky , rozvoj motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti, 

dieťa s mentálnym postihnutím 

 

Abstract: The author elaborates family education of children with intellectual disabilities from a highly original 

aspect aimed at complementary educational treatment of father and mother, specifying the individual factors of 

their activities not only as isolated elements, but especially in their interaction. The mean of the work is oriented 

to education advance which is common for both of the parents and shows as helpful in many ways. The positives 

of this process are highlighted from the suitability of environment for education in general, through the 

effectiveness of socialization of child with intellectual disability within the family, the individual components of 

education such as the development of motor, emotional and cognitive development of child, what is important 

factor of successful prediction in the school. Atypical mark in the work is the processing of modern findings from 

the discipline of prenatal psychology with a focus on educational benefit for a child with intellectual disability 

and it also presents a recommendation for parents expecting child with intellectual disability. In the work, the 

author conceives a new perspective on the family education of a child with intellectual disability supported by 

exact knowledge of medical, psychological, educational and sociological sciences connected to targeting on 

optimal child development that takes place under the influence of complementary educational influence of father 

and mother of the child. 

Key words: Complementarity of father and mother, development of cognitive, social and psychomotor skills, 

child with intellectual disabilities 

 

 

Poznanie vplyvu rodinnej výchovy na dieťa s mentálnym postihnutím vo vzťahu k 

jeho školskej úspešnosti môže viesť k uchopeniu dôležitého nástroja rozvoja osobnosti žiaka. 

Uvedený názov príspevku je podmnožinou rodinnej výchovy so špecifickým zameraním na 

to, aké výsledky prináša skutočnosť, že obaja rodičia poskytujú v procese výchovy k 

dispozícii dieťaťu svoj vlastný osobnostný vklad. Špeciálny pedagóg má vedieť poskytnúť 
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empatickú emocionálnu, postojovú a konzultačnú oporu žiakovi, ale i jeho rodičom (Helus 

2004). 

Na základe osobnostných charakteristík otca a matky sú dieťaťu poskytované rôznorodé 

podnety, na ktoré zasa ono reaguje širšou škálou prejavov a v tejto pestrosti sa uskutočňuje 

jeho vývin v rozsiahlejších intenciách než pri stereotypných podnetoch. Svoju úlohu tu 

zohrávajú biologické, psychologické, sociologické i spirituálne črty otca a matky. 

Bez zľahčovania však treba vidieť situáciu realisticky, veď „dieťa s mentálnym postihnutím 

patrí k diagnosticky, prognosticky a výchovne k najzložitejším špeciálnopedagogickým 

problémom.“ (Hučík 2010). Aby sa však problémy nehromadili, ponúkame exkurz do 

vedeckých poznatkov uvedenej oblasti, ktoré majú viesť k reálnej pomoci žiakovi s 

mentálnym postihnutím v smere zvýšenia jeho školskej úspešnosti.  

Vychádzame z jedinečnosti rodičovskej roly, ktorá spočíva v tom, že rodičia stoja v strede 

siete vývinových podmienok dieťaťa, sú s dieťaťom najužšie spojení, a teda na psychiku 

dieťaťa neustále vplývajú (Květoňová, Švecová 2004). Mnohé prvky v psychike dieťaťa sú 

formované podľa toho, ako sa k sebe navzájom správajú rodičia (Kollár, Višnovská 2001). 

Každý z rodičov má vo výchove dieťaťa podiel, v ktorom ho nik nemôže nahradiť 

(Prevendárová, Kubíčková 1995). Práve táto vzájomná nenahraditeľnosť otca a matky 

vyvoláva potrebu spojiť, zjednotiť sa vo výchovnom pôsobení na dieťa a vytvoriť 

komplementárnu kooperáciu. Komplementarita otca a matky vo výchove sa chápe ako 

vzájomná zlučiteľnosť, vzájomné dopĺňanie v potrebách, vlastnostiach a schopnostiach oboch 

rodičov (Sobotková 2007). Len pri vzájomnom dopĺňaní sa výchovného podielu otca a matky 

voči dieťaťu, sa napĺňajú potreby: 

• istoty, bezpečia, lásky 

• primárnych modelov sociálnej interakcie a modelov pre vývin roly podľa pohlavia 

• poskytnutia základných poznatkov o rodine, svete, základných zručností 

• kontroly, regulácie aktivít v súlade so spoločenským prostredím s cieľom vybudovať 

autoreguláciu (Koteková 1998). 

 

Vrcholným cieľom nášho špeciálnopedagogického snaženia je socializácia 

dieťaťa/žiaka. Jej súčasťou je osvojenie reči, vedomostí, hodnôt a sociálnych zručností, a to 

všetko sa odohráva v interakcii, pretože socializácia je vzťahový proces; prebieha vo vzťahu k 

sebe a k iným. Základným vzťahom je pritom vzťah k otcovi a matke ako najbližším osobám 

v rodine (Vašek 2003). Za významnú devízu pri socializačných snahách považujeme dostatok 
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citových podnetov od otca a matky vzhľadom na skutočnosť, že u osôb s mentálnym 

postihnutím je ťažisko fungovania psychiky na emocionalite (Jakabčic, Požár 1995). Práve 

pre túto citovú závislosť dieťaťa od rodičov je aj výchovný vplyv rodičov je silnejší ako iných 

osôb v jeho okolí (Helus 2004). Keďže socializácia je vzťahovým procesom, musí byť dieťa 

exponované rôznorodým vzťahom, aby naň pôsobili rôznorodé podnety, aby sa 

prostredníctvom zachovania zásady názornosti a aktivity sociálne učilo. Dieťa citlivo vníma 

nielen diadickú interakciu ja – ty, ale aj interakciu s inými osobami v jeho blízkosti, zvlášť 

otec a matka (Mertin a kol. 2003). Pozorovaním ich správania vznikajú základy schopnosti 

vytvárať medziľudské vzťahy. Dieťa potrebuje vidieť každodennú interakciu rodičov oboch 

pohlaví, tým pre neho predstavujú identifikačný vzor (Mertin a kol. 2003). 

Súbežne so socializáciou prebieha aj iný proces vývinu osobnosti, a to je personalizácia. 

Proces personalizácie zahŕňa rozvíjanie jedinca v plnohodnotnú osobnosť, dôležitý je pritom 

aktívny postoj jedinca, sebapoznanie, sebahodnotenie. Vďaka nim sa vytvára sa identita 

jednotlivca, buduje sa definovanie a seba-definovanie osoby (Dargová 2002). 

Komunikácia funguje ako prostriedok socializácie, tiež sa odohráva v interakcii. 

Komunikačné schopnosti majú styčný bod s úrovňou rozvoja motoriky, centrálneho 

nervového systému a sluchového vnímania, podieľa sa na ňom zrakové vnímanie i sociálne 

prostredie (Valenta a kol. 2012). Rozdiely v stimulácii vývinu dieťaťa z matkinej a z otcovej 

strany pozoruhodne pripravujú dieťa na reálne situácie, ktorým bude v sociálnom prostredí 

vystavené: už v prvých mesiacoch je dieťa vystavené dvom čiastočne odlišným 

komunikačným spôsobom (Matějček 2007). Matky realizujú voči nemu vizuálnu regulačnú 

stimuláciu, otcovia taktickú, kinestetickú. Použijúc termíny Holgera Brandesa, je 

komunikácia s matkou tonicko-emocionálnym dialógom vyznačujúcim sa flexibilitou, 

jemnosťou a komunikácia s otcom fázicko-motorickým dialógom s charakteristikami 

telesnosti a drsnosti (Brandes 2007). Touto cestou sa spĺňa požiadavka rozvíjať rozličné 

spôsoby komunikácie.  

Ďalšou oblasťou, ktorá je v pozornosti v procese výchovy dieťaťa, sú jeho motorické 

schopnosti. v prípade detí s mentálnym postihnutím vyžaduje často intenzívnu stimuláciu a 

rehabilitačnú intervenciu, pretože medzi týmito deťmi nachádzame spastikov i hypotonikov. 

U novorodenca je motorická reakcia postavená na princípe reflexov. Ich využívaním sa aj v 

fyzioterapii uskutočňuje celková rehabilitácia (Jankovský 2001). V pohľade na 

komplementárne výchovné pôsobenie otca a matky vystupuje prirodzená potreba rodičov 

dotýkať sa dieťaťa (na základe biologicky a psychologicky spustených mechanizmov), vďaka 
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čomu sa tvoria neurónové spojenia; výraznejšie prospievanie, priberanie na váhe, vyššia 

aktivita, vyrovnanosť, lepší spánok, čulejšie reakcie. Výsledok istého výskumu rezumuje, že u 

novorodenca je prítomná až existenciálna potreba dotykov, ktoré vníma ako prejav citovej 

priazne ale zároveň sa stimuluje činnosť nervových buniek, zmyslových receptorov (Henschel 

2013).  

Aj hra s rodičom môže byť považovaná za formu rehabilitácie, pretože zapadá do schémy 

postupov, v ktorých sú dodržiavané určité stereotypy, pohybové mechanizmy, spájané s inými 

podnetmi (Černay 1995). Už oko laického pozorovateľa zachytí, že spôsob, akým matka 

zaobchádza s dieťaťom, sa líši od toho otcovho. Martin Dornes predložil vedeckej verejnosti 

nález diferencovaného zaobchádzania: matky viac rozvíjajú opatrovateľské (pflegerische) 

aktivity a otcovia viac hrové (spielerische) aktivity (Brandes 2007). Komplementárne 

pôsobenie otca a matky v rozvíjaní motoriky dieťaťa sa dá zhrnúť takto: otcovia nevedome 

uprednostňujú rozvoj hrubej motoriky, matky rozvoj jemnej motoriky (Dornes 2006).  

Pre úspešné pôsobenie v špeciálnopedagogickej praxi je efektívne zúročiť poznatok, že city sú 

významným motivačným faktorom pri kognitívnych procesoch. Utváranie citov predstavuje 

položenie predpokladu rozvoja osobnosti dieťaťa s mentálnym postihnutím (Čáp 1996). 

Horňák tvrdí: „Zníženie intelektových schopností nie je priamoúmerné zníženiu 

emocionálnemu prežívaniu života mentálne postihnutého.“ (Horňák 1994, s. 21).  

Emocionalita je u nich oblasťou, kde sa dá dobre pracovať; prepojenie emocionality a 

kognície možno využiť tak, že ak chceme dosiahnuť rozvoj rozumových schopností, 

nebudeme sa prepiato zameriavať len na ne, ale položíme preň základ v poskytnutí pocitu 

bezpečia, istoty, že nám na dieťati záleží (Marková 1987). „Všetko, čo pomáha rozvíjať 

emocionálne kvality, pomôže zároveň rozvíjať aj kvality súvisiace so vzdelávaním a celkovým 

formovaním osobnosti.“ (Valihorová 2011, s. 59). 

Ak má byť citový vývin kvalitný, potom jednou z charakteristík jeho priebehu má byť 

plynulosť; ľudia, ktorí sa o dieťa starajú, by sa nemali striedať. Tu sa rodičia jednoznačne 

javia ako konštantné spoločenstvo s predpokladom budovania pevný citový vzťahov. Ak 

dieťa nezažíva dostatočný kontakt zo strany rodičov, potom nenadobúda sociabilitu, prejavuje 

sa introvertne, stráca záujem o okolie a depriváciu kompenzuje stereotypnými pohybmi 

(Kollár, Višňovská 2001). Ak otec a matka dieťaťa prejavujú voči dieťaťu kladný emočný 

vzťah, podporujú tým aj vývoj učebných i záujmových činností dieťaťa (Hoskovcová 2006).  

Rozdielne prístupy zo strany otca a matky, ktoré rozvíjajú dieťa v kognitívnej oblasti, majú 

byť takisto v súčinnosti. Otcovia sa od dieťaťa dožadujú riešenia; sú menej než matky ochotní 
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poskytnúť náhradnú pomoc, častejšie než matky odmietajú riešiť problém namiesto dieťaťa a 

takouto formou prispievajú k rozvoju jeho kognitívnych schopností (Brandes 2007). 

Optimistickým a presvedčivým argumentom je poznatok, že deti, ktorých otcovia sa aktívne 

podieľajú na výchove, vykazujú vyššie kognitívne kompetencie, zvýšenú schopnosť empatie a 

lepšiu kontrolu správania (Lamb 2004). 

Pred štvrťstoročím K. Matulay v publikácii Ošetrovanie mentálne poškodených napísal: 

„Ťažkosti začínajú už pri narodení postihnutého dieťaťa“. (Matulay 1989, s. 139 ). S 

vývojom vied, ako je psychológia a prenatálna psychológia, si dovoľujeme poopraviť túto 

tézu, dokonca ju možno i vyvrátiť: prenatálne obdobie je v mnohých prípadoch časom vzniku 

poškodenia. Preto by malo byť aj obdobím prvotnej rehabilitácie, hľadaním nových možností 

intervencií do vývinu prenatálneho dieťaťa (termín prenatálne dieťa prezentoval priekopník 

prenatálnej psychológie a medicíny, rodák z Bratislavy Peter G. Fedor-Freybergh v roku 1986 

na svetovom kongrese prenatálnej a perinatálnej psychológie a medicíny). Náhľad do 

okolností vývinu dieťaťa poskytuje cenné informácie pre špeciálnopedagogický edukačný 

proces. Situácia očakávania dieťaťa, o ktorom sa prenatálnymi vyšetreniami (napr. 

amniocentéza zisťujúca hladinu bielkoviny AFP) zistí, že je postihnuté, je veľmi náročná 

najmä pre psychiku ženy, ktorá ho nosí. Vyšetrenie krvi na AFP sa robí štandardne každej 

tehotnej žene v rámci iných laboratórnych vyšetrení. Ak lekár na základe nepriaznivej 

hodnoty AFP oboznámi budúcu mamičku, že môže mať postihnuté dieťa, matka je zaskočená 

a prežíva šok. Jej tehotenstvo, ktoré by malo byť pokojné, vyrovnané a naplnené radosťou z 

očakávania, je naštrbené strachom, neistotou a nedôverou (Palúch 2013). Toto emocionálne 

prežívanie vplýva na dieťa v maternici cez neurohumorálny systém, ktorý je označovaný aj 

ako prvotná prenatálna komunikácia (Mertin 2003). Plod je totiž v kontakte a v súčinnosti s 

matkinými fyziologickými procesmi aj jej psychikou; silný psychický stres počas tehotenstva, 

ktorého prameňom je už aj samotné oznámenie o možnom postihnutí dieťaťa, má za následok 

vyššie percento ťažkostí u detí – retardáciu v ranom psychomotorickom štádiu vývoja, 

poruchy socializácie a formovania charakteru. 

„Gravidita sa netýka len matky a rodiaceho sa dieťaťa, ale aj otca, a preto by mal byť 

zapojený do tohto procesu“. (Fedor-Freybergh 2013, s. 26 ). On je kompetentný poskytnúť 

psychickú podporu, a tak vyvažovať tlak, ktorý žena zažíva často aj zo strany lekárov. Okrem 

toho je vyvíjajúci sa plod v kontakte a v súčinnosti nielen s matkinými fyziologickými 

procesmi, ale aj s jej psychikou. Teda už v priebehu tehotenstva je dieťa v istom zmysle 

vychovávané. Už tu sa vytvára vzťah rodičov k dieťaťu (Pipeková 2006). 
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