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Abstrakt 

 Príspevok je zameraný na možnosti využitia poznatkov prenatálnej komunikácie 

v praxi. V teoretickej časti sa zaoberá pojmom prenatálna komunikácia, spôsobmi 

monitorovania vývinu plodu v histórii, interakciou a komunikáciou medzi matkou a 

nenarodeným dieťaťom. V praktickej časti je spracovaný prieskum, ktorý bol zameraný na 

poznatky matiek z oblasti prenatálnej komunikácie a jej využitie v praxi. Cieľom bolo zistiť 

skúsenosti matiek z kontaktu medzi nimi a nenarodeným dieťaťom, spôsoby, akými tento 

kontakt s dieťaťom nadväzovali a ich záujem o prehĺbenie vedomostí a poznatkov z oblasti 

prenatálnej komunikácie prostredníctvom kurzov. 

 

Kľúčové slová: Prenatálna komunikácia. Interakcia medzi matkou a plodom. Prenatálna 

starostlivosť. 

 

Abstract 

 This thesis focuses on applying knowledge of prenatal communication in practice.  

The theoretical part deals with the concept of prenatal communication, means of fetus 

development monitoring used in the past, interaction and communication between a 

mother and a baby. The practical part covers results of a survey held in order to summarize 

knowledge of prenatal communication and its application to real life. The aim is to find out 

what is mothers` experience with prenatal communication between them and their unborn 

babies, the ways they use in order to make contact with their unborn babies and their 

interest to enrich their knowledge of prenatal communication through the course.  

Key words: Prenatal communication. Interaction between mother and baby. Prenatal care. 

 

Úvod 

        V posledných desaťročiach vznikla nová disciplína - prenatálna psychológia, ktorá 

tvrdí, že základy psychického života človeka sa vytvárajú už v prenatálnom živote a 
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nenarodené dieťa je schopné psychických aktivít, o ktorých sa nevedelo a ich existencia 

sa nepredpokladala (Schott, 1994). Prenatálne zážitky dieťaťa v jeho pamäti zostávajú 

ako trvalá stopa, ktorá bude v neskoršom živote výrazne ovplyvňovať jeho správanie. 

To je radikálny odklon od nedávnych názorov medicíny (Teusen, Goze-Hänel, 2003). 

Emócie matky bezprostredne pôsobia na dieťa v maternici. Mnohé poruchy správania v 

detskom veku majú potom pôvod už v období pred narodením. Zástancovia prenatálnej 

psychológie zdôrazňujú význam stresu, ktorý zažije matka počas tehotnosti, ale nie 

každé krátkodobé vychýlenie matky z citovej rovnováhy má za následok nepriaznivý 

dopad na neskoršie správanie dieťaťa. Matka, ktorá dieťa chce, teší sa naň a má k nemu 

pozitívny citový vzťah, vytvára silný predpoklad, že jej dieťa bude neskôr emocionálne 

aj fyzicky zdravšie ako dieťa, ktoré matka nechce. To je nový pohľad na prenatálnu fázu 

materstva. Za dôležité sa považuje vytvorenie komunikácie a interakcie s dieťaťom na 

uvedomelejšej báze ako doteraz. 

Prenatálna komunikácia predstavuje prenos vzájomného porozumenia, kontakt 

s nenarodeným dieťaťom. Komunikácia medzi matkou a plodom prebieha neustále. Je 

to dané vďaka otvorenému podnetovému systému plodu a blízkosťou matky. Podobná 

komunikácia, aj keď nie v takej intenzite prebieha aj s otcom. 

Na začiatku tehotenstva stojí v popredí komunikácia, ktorá sa zakladá na citoch, plod 

reaguje na emócie matky. O čom by mala matka komunikovať všeobecne v 

prenatálnom období, vie jej vnútro. Tam sa dieťa nachádza. Ak vo vnútri ostávajú 

nejaké pocity a problémy, cíti ich aj dieťa a často ich preberá za svoje. Dlhodobejšie 

emočné a fyzické stavy dieťa vníma. Tie negatívne ho zasahujú, pozitívne prispievajú 

k jeho zdravému vývinu. Matka o problémoch môže komunikovať so sebou a tým aj 

s dieťaťom (Matulníková, 2006). Väzba, ktorá sa rozvíja medzi matkou a dieťaťom po 

narodení, je pokračovaním vzťahu, ktorý bol vytvorený v prenatálnom období. V dobe, 

keď sa dieťa narodí, má postoj matky k dieťaťu charakteristické rysy. Spôsob, akým 

matka dieťa prijme, je v mnohých smeroch daný už priebehom tehotenstva 

(Špaňhelová, 2003). Základom prenatálnej komunikácie je: 

- brať dieťa ako súčasť svojej osoby, prežívať s ním jednotlivé dni, udalosti, 

- rozvíjať „vnútornú“ komunikáciu s dieťaťom (rozprávanie sa s ním „v duchu“ 

           jednotlivých radostiach, prianiach, sklamaniach), 

- venovať čas aj hlasnej komunikácii s dieťaťom, keď mu matka alebo aj otec  
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- rozprávajú o tom, ako sa na neho tešia, čo pre neho všetko pripravujú, čo 

prežívajú, aké majú radosti alebo starosti v práci, čo im prináša alebo neprináša 

uspokojenie (Špaňhelová, 2003).  

Výhody prenatálnej komunikácie: 

• vytvára dôveru rodičov vo vlastné rodičovské schopnosti, 

• podporuje vzťahy, poskytuje dieťaťu pocit, že je vítané, 

• poskytuje podnety pre lepší duševný a telesný vývin, 

• poskytuje posilu, keď dieťa reaguje na podnety a láskanie zvonku, posilňuje tým 

rodičov v ich úsilí a naopak, 

• zvyšuje citlivosť reakcie rodičov na potreby dieťaťa ešte pred narodením 

(Teusen, Goze-Hänel, 2003). 

Druhy komunikácie medzi matkou a prenatálnym dieťaťom popísal už koncom 20. 

storočia Verny: 

● Fyziologický spôsob komunikácie. Hlavnú úlohu zohráva krv, ktorá prechádza 

placentou. V nej môžu byť rôzne látky (adrenalín), ktoré putujú z materského 

organizmu do organizmu plodu a ovplyvňujú ho. Napríklad, keď matka prežíva stres, 

tak prežívanie stimuluje určité fyziologické reakcie, ktoré pôsobia na dieťa.  

● Zmyslová komunikácia. Plod reaguje na niektoré zmyslové podnety: napr.: 

masírovanie brucha, zmena polohy, alebo materský hlas. Matka vie, keď robí určité  

pohyby a dieťa odpovedá kopaním, že tým dáva najavo svoju nespokojnosť. 

●  Emocionálny a racionálny postoj matky ku plodu. Jeho význam spočíva v tom, 

že matka sústredí svoju pozornosť na plod, prežíva určitým spôsobom jeho 

existenciu. Nechcené deti bývajú častejšie potratené, ako deti chcené. Organizmus 

matky podáva za týchto okolností negatívne informácie plodu a nereaguje na jeho 

signály štandardným spôsobom (Verny, Kelly, 1993). 

Silná vnútromaternicová väzba predstavuje pre dieťa najvyššiu ochranu voči 

nebezpečenstvám a neistotám vonkajšieho sveta. Dieťa reaguje na matkinu lásku, 

strach, odmietanie, radosť, tieseň, ako aj na silné nepríjemné zvuky a svoju reakciu 

prejavuje kopaním a zmenou polohy v maternici. Nenarodené dieťa nedokáže 

dešifrovať citové stavy lásky, pohody alebo odmietania, úzkosti a strachu, ale napr. pri 

prežívaní stresu u matky sa uvoľňujú neurohormóny (katecholamíny), ktoré vyvolávajú 
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všetky fyziologické reakcie súvisiace so strachom a úzkosťou. Schopnosť transformovať 

pocit do emócie s kognitívnym obsahom nadobúda prenatálne dieťa po šiestom 

mesiaci. Dieťa nerozumie obsahu slov matky, ale počuje a cíti rytmus jej reči, 

emocionálne zafarbenie hlasu a reaguje na jej srdcový rytmus vlastnou pohybovou 

aktivitou. Pohyby nenarodeného dieťaťa odrážajú stav spokojnosti alebo nespokojnosti 

a citlivosť k prostrediu. Stav dieťaťa po narodení môže poskytnúť obraz o tom, aké 

signály od matky dostávalo v materstve a ako citlivo ich vnímalo. Stavy dlhodobej 

úzkosti u matky ovplyvňujú aj priebeh pôrodu, ktorý je často komplikovanejší na rozdiel 

od žien, ktoré radostne očakávali narodenie dieťaťa (Matulníková, 2006).  

Nastávajúce matky si na svoje dieťa každú chvíľu láskyplne pomyslia, hladia svoje 

brucho. Okrem toho so svojím dieťaťom rozprávajú v duchu alebo nahlas. Čo z toho 

dieťa vníma, na tom sa odborníci zatiaľ nezhodli. Ale treba vychádzať z toho, že citové 

zážitky matky sa prenášajú na dieťa. Okrem toho dieťa zo svojho okolia postupne vníma 

zvuk, reč, spev, hudbu, dotyky, svetlo, chuť, vône, pretože už v matkinom tele sa 

rozvíjajú jeho zmysly (Teusen, Goze-Hänel, 2003). Zaujímavé a bližšie informácie 

o týchto poznatkoch môžu sprostredkovať budúcim matkám kurzy prenatálnej 

komunikácie. 

 

Cieľ  

Cieľom prieskumu bolo zistiť: 

- poznatky matiek o prenatálnej komunikácii,  

- spôsoby nadväzovania kontaktu s nenarodeným dieťaťom,  

- záujem matiek o súčasné poznatky z oblasti prenatálnej komunikácie, 

- záujem matiek o absolvovanie kurzu prenatálnej komunikácie.  

 

Metodika 

Za prieskumnú vzorku sme stanovili matky z Prešovského kraja. Náhodne bolo oslovených 

108 žien – matiek. Respondentky uvádzali počet detí od 1 do 4. Neštandardizovaný dotazník 

obsahoval 15 položiek týkajúcich sa poznatkov a skúseností matiek s prenatálnou 

komunikáciou, spôsobov využitia týchto poznatkov v období gravidity, 

vedomého/intuitívneho správania sa voči dieťaťu a záujmu matiek  o ďalšiu edukáciu 

v tejto oblasti prostredníctvom kurzov.  
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Výsledky  

Prieskumom sme zistili, že takmer 54 % matiek počulo aj čítalo o prenatálnej 

komunikácii, zvyšok o nej počulo len málo, resp. im táto téma nič nehovorí. 70 % 

respondentiek, z toho o 9 % viac jednorodičiek, chce o téme prenatálna komunikácia 

vedieť viac. 90 % respondentiek, z toho o 7 % viac viacrodičiek, verí v pozitívny vplyv 

interakcie a kontaktu matky s nenarodeným dieťaťom na jeho celkový vývin, aj keď 

v ich prípade prebiehala interakcia a kontakt (hlavne dotyk brucha) prevažne 

intuitívne. 67 % z celkovej vzorky respondentiek sa vyhýbalo stresu v období 

tehotenstva z presvedčenia, že takto chránia plod. 69 % matiek- respondentiek, z toho 

o 14 % viac viacrodičiek uviedlo, že pri prežívaní stresových situácií ich dieťa reagovalo 

väčšími alebo menšími pohybmi. 83 % respondentiek, z toho o 6 % viac viacrodičiek, 

považuje podporu otca v období tehotenstva za pozitívnu pre dieťa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Záujem respondentiek o kurz prenatálnej komunikácie 

 

Na základe Grafu 1 z porovnania odpovedí jednorodičiek (x1) a viacrodičiek (x2) 

vyplýva, že 48 % jednorodičiek prejavilo záujem absolvovať kurz prenatálnej 

komunikácie a takmer 51 % viacrodičiek by ho chceli absolvovať v prípade ďalšieho 

tehotenstva. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že polovica žien má záujem 
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absolvovať kurz kontaktu s nenarodeným dieťaťom, aj keď časť z nich by kurz 

absolvovala len v prípade ďalšieho tehotenstva. 

Na Slovensku sú materské centrá, ktoré sa v rámci kurzov predpôrodnej prípravy 

venujú aj prenatálnej komunikácii, napr. v Bratislave, v Bojniciach či Prievidzi. Téme 

prenatálna komunikácia sa venujú pôrodné asistentky počas štúdia v rámci predmetu 

prenatálna psychológia. Existuje tiež časopis Prenatálne dieťa, ktorý vydáva Vysoká 

škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Slovenská spoločnosť prenatálnej a 

perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied. Táto téma je aj obsahom 

medzinárodnej konferencie Prenatálne dieťa, ktorú organizuje v Bratislave Rada 

pôrodných asistentiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

v interdisciplinárnej spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prenatálnej a perinatálnej 

medicíny, psychológie a sociálnych vied, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety, Ústavom prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied 

a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 

Vo východoslovenskom regióne je edukácia budúcich rodičov v tejto oblasti len na 

začiatku. Podľa nášho prieskumu však môžeme povedať, že značný záujem edukáciu 

v tejto oblasti opodstatňuje.   

Na základe uvedených skutočností sa zrodil nápad zdravotníckeho kolektívu 

Prenatálnej poradne 1. súkromnej nemocnice v Košiciach- Šaci realizovať kurzy prenatálnej 

komunikácie. V rámci propagácie témy prenatálna komunikácia bol pre budúce matky 

vytvorený informačný leták (viď obrázok 1), ktorý približuje problematiku a zároveň 

takýmto spôsobom pozýva na kurz kontaktu matky s nenarodeným dieťaťom. V rámci 

kurzu matky majú možnosť získať veľa informácií o tejto téme. Na kurz sú pozývané 

nielen budúce matky, ale aj ženy, ktoré plánujú otehotnieť, budúci otcovia a iní 

záujemcovia, ktorí by o prenatálnej komunikácii chceli vedieť viac. V súčasnosti kurz 

úspešne prebieha tri po sebe nasledujúce týždne po jednom stretnutí a je súčasťou 

prenatálneho poradenstva. Zaškolení profesionáli sa usilujú o čo najbohatšiu náplň kurzu, 

ktorá predstavuje hlavne prednášky, diskusie s odborníkom, poradenstvo, videofilmy, 

možnosť nákupu propagačného materiálu a odbornej literatúry.  

Treba len veriť, že snaha zanietených zdravotníkov neostane osamotená, ale 

problematika uvedomelého kontaktu matky s nenarodeným dieťaťom sa stane 

samozrejmou súčasťou životného štýlu každej gravidnej ženy.  
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Obrázok 1 Propagačný leták kurzu prenatálnej komunikácie 
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