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V

OSOBNOSŤ DIEŤAŤA 
SA PREJAVUJE OD 

PRVÉHO DŇA 
ŽIVOTA

Venujete sa komplexnej logopedickej te-
rapii u detí. Čo to znamená?
Mozog každého dieťaťa je jedinečný a indi-
viduálny. Kým u jedného zaberie na určitý 
problém konkrétna technika, u druhého to 
fungovať nemusí. Dôležité je stále objavo-
vať nové prístupy a aplikovať ich do praxe 
Aby sa dieťa posúvalo, je dôležité nepri-
stupovať k nemu len v jednom smere, ale 
kombinovať rôzne techniky, prístup a mať 
nad vecami nadhľad. Práve z toho dôvodu, 
Logopedické centrum ASOBI, ktoré som 
založila v roku 2007, spolupracuje s Cen-
trom AVARE, ktoré sa venuje riešeniu 
problémov neurovývinových porúch.   Sna-
žíme sa o  kombináciu a  komparáciu jed-
notlivých metód a techník a tak komplexne 
pomáhať každému dieťaťu.  
V  detskej klinickej logopédii ide o  po-
merne nový trend. Kedysi sa jeden prob-
lém riešil jedným spôsobom...
Na Slovensku je to aj v súčasnosti stále tak. 
Na dieťa sa nepozeráme komplexne, kým 
v zahraničí to už je bežné. V klinickej logo-
pédii je multidisciplinárny prístup najdô-
ležitejší. Treba dať priestor  ďalším odbor-
níkom. Dieťa po prvom vyšetrení v našej 
ambulancii odosielame k  iným odborní-
kom, ako je ORL lekár, neurológ a klinic-
ký psychológ, pretože len s ich vyjadrením 
z diagnostiky vieme správne nastaviť klinic-
ko–logopedickú terapiu. 
Sama máte malú dcéru. Prenášate svoje 
povolanie a komplexný prístup aj do jej 
výchovy?

Ako odborníčka, keď som ešte sama ne-
mala vlastné dieťa, som sa v minulosti na 
deti pozerala tabuľkovo. Brala som to ako 
vedecký fakt, že v určitom veku by malo 
dieťa dosiahnuť určité schopnosti a vedo-
mosti. Až kým sa mi nenarodilo vlastné  
dieťa a nezačala sa pozerať na vývin inými 
očami. Vtedy som pochopila, že pravidlá, 
fakty a  tabuľky, ktoré sa uvádzajú v  kni-
hách, neplatia na každého a ani nemôžu. 
Pretože ako som už spomenula, mozog 
každého z nás je iný, jedinečný, aj keď sú 
jeho niektoré črty rovnaké. Najdôležitejšie 
je začať rozvíjať u dieťaťa hrubú motoriku 
a s tým som začala aj ja, hneď po pôrode. 
Nemôžete stavať dom, ak nemáte posta-
vené základy. Túto vetu mi raz povedala 
veľmi vzdelaná a skúsená klinická logope-
dička v praxi a ja som jej nerozumela. Až 
postupom času v praxi som porozumela a 
budem si ju pamätať do konca svojho pro-
fesionálneho života a  riadiť sa ňou. Práve 
hrubá motorika je základom pre ďalší vý-
vin dieťaťa, vývoj motorických, kognitív-
nych a rečových schopností. Keby som si 
to neoverila na svojom vlastnom dieťati, 
neuverím, že to tak je. Už od prvého dňa je 
dôležité, ako dieťa držíte, polohujete, ako 
sa dieťa prisáva k prsníku, to všetko má ob-
rovský vplyv na vývin jeho reči. No svoju 
dcéru som do ničoho netlačila. Je dôleži-
té stimulovať dieťa a prispôsobiť sa aj jeho 
tempu hravým spôsobom. 
Čo považujete za základné návyky, kto-
rými rodič naštartuje rozvoj svojho die-

ťaťa a  ktoré by mal určite aplikovať do 
výchovy od počiatku?
Už od prvého dňa života je dôležité nebyť 
hyperprotektívny a nechať dieťa objavovať 
svet. Samozrejme, je treba ho usmerniť, no 
zároveň mu treba dovoliť veci skúšať a sle-
dovať. V  ľudskom tele všetko so všetkým 
súvisí.  Napr. správne polohovanie je dôle-
žité pre rozvoj motorických zručností, ak je 
nesprávne polohované, môže mať rúčky či 
nohy ochabnuté a na druhej strane môže 
mať napäté krčné a  artikulačné svaly, čo 
nie je dobré pre artikuláciu v budúcnosti. 
Rodič by mal vedieť, ako dieťa polohovať 
a  ako s  ním manipulovať. Je tiež dôležité 
nechať dieťa chodiť bosé. Hmat a vedomie 
vlastného tela – propriorecepcia napomô-
žu dieťaťu uvedomiť si polohu svojho tela 
v priestore. Keď dieťa nohou skúma rôzne 
povrchy, prenáša nové poznatky do mozgu 
a aj takto rozvíja kognitívne a rečové schop-
nosti. Ak ste na dovolenke, nechajte dieťa 
chodiť po kameňoch či vo vode. A nesmier-
ne dôležitá je aj komunikácia, ktorá musí 
byť postupná a jednoduchá.
V súvislosti s komunikáciou s dieťaťom 
sa verejnosť rozdeľuje na skupinu, kto-
rá si myslí, že sa s ním treba rozprávať 
neutrálne a  skupinu, ktorá nadmerne 
afektuje a  rozpráva sa s  dieťaťom príliš 
„sladko“. Ktorý prístup je správny?
Neutrálny hlas nie je určite správny. Die-
ťa potrebuje, aby ste menili modalitu, tón 
hlasu, aby videlo, či ste nahnevaní alebo sa 
k nemu prihovárate milo. Ani „ šušla-    

TEXT: MARTINA ŠTÉROVÁ / FOTO: JANA LIŠKA
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Klinická logopedička pomáha deťom 
s poruchami reči, využíva pritom prístupy, 

ktoré kladú dôraz na rozvoj hrubej a jemnej 
motoriky, oromotoriky a reči.  
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vý“  spôsob reči nie je správny, no niekedy 
sa tomu neubránite, lebo dieťa je roztomi-
lé. Dôležité je nerobiť to stále. Deti veľmi 
veľa odzerajú a dokonca už vo štvrtom či 
piatom mesiaci dokážu od ostatných ľudí 
odzerať artikuláciu, ak sa im prihovárate 
zoči-voči a  napodobniť podobné pohyby 
jazykom alebo sánkou.  Hlavné je pri vývi-
ne reči uplatňovať zdravý rozum. Najdôle-
žitejšia je matkina intuícia. Sama vie, alebo 
by aspoň mala vedieť, čo je pre jej dieťa 
najlepšie.  
A čo socializácia? Kedy začať s dieťaťom 
chodiť do spoločnosti?
Ja osobne nie som zástancom toho, aby die-
ťa išlo príliš skoro do škôlky. Do tretieho 
roku by malo byť s  matkou, no rovnako 
ako matka, aj dieťa musí byť v  kontak-
te s  inými ľuďmi. Je dobré ho občas dať 
k starým rodičom alebo iným príbuzným. 
Výhodou je, že si matka oddýchne, dieťa sa 
učí socializácii a zvyká si na fakt, že mama 
občas odíde a potom sa zas vráti. Ak si na 
to nenavykne, problém môže nastať pri ná-
stupe do škôlky, kam nebude chcieť chodiť 
alebo nebude schopné interakcie s  inými 
deťmi. Naopak, ak  dieťa nie je zvyknuté 
na iných ľudí, len na mamu, môže neskôr 
nastať problém.  Súvisí to s  nadmernou 
ochranou a starostlivosťou. Aj keď je mysle-
ná dobre, u dieťaťa takéto správanie matky 
môže vyplynúť do zníženého sebavedomia 
vrámci komunikácie   alebo neochoty ko-
munikovať s inými ľuďmi. 
Kedy sa začína prejavovať skutočná 
osobnosť dieťaťa? 
Prejavuje sa od prvého dňa života. Sú deti, 
ktoré majú rady balenie do perinky a  sú 
také, ktoré to rady nemajú. K najväčšiemu 
zreniu nervovej sústavy dochádza okolo 
18. – 24. mesiaca života. Toto obdobie je 
sprevádzané väčšími emočnými výbuch-
mi a  vtedy už dokážete odhadnúť, aké 
dieťa bude. Do štvrtého roku sa prejavuje 
rôznorodými emóciami. Raz je poslušné 
a  spolupracuje, následne nastane výbuch 
plaču, pretože nevie spracovať nové po-
znatky a svoje emócie. Dieťa objavuje svet 
okolo seba, zisťuje, čo môže robiť a čo nie 
a  spoznáva hranice svojho správania. Ak 
dieťa príde vo veku 5 – 6 rokov do škôlky 
a nemá nastavené mantinely, je ťažšie s ním 
pracovať. 
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Kedy sa rozvíja reč dieťaťa?
Od narodenia, dokonca už počas tehoten-
stva, keď sa matka prihovára dieťaťu alebo 
mu spieva. Je vedecky dokázané, že sa tým-
to spôsobom stimuluje sluchové vnímanie. 
Neskôr treba dbať na to, ako s  dieťaťom 
komunikujete a ako sa mu prihovárate. Ja 
som so svojou dcérou začala čítať knihy vo 
štvrtom mesiaci jej života. Pravidelne každý 
deň sme listovali v malých pískacích kni-
hách a rozprávala som jej o tom, čo v nich 
je. Týmto spôsobom sa rozvíja komuniká-
cia, kontakt s knihou, podporujete záujem 
o čítanie v neskoršom veku a tiež nastavu-
jete režim a stimulujete pozornosť. Neskôr, 
keď mala si 6 mesiacov sme prešli k čítaniu 
dlhších príbehov. Vydržala 5 - 10 minút 
a to úplne stačilo. Teraz má tri a pol roka 
a čítame rozprávky od Dobšinského, ktoré 
mi vie zreprodukovať. Dôležité je aj globál-
ne čítanie, čo znamená, že pri čítaní knihy 
ukazujete aj slovo, ktoré ste práve prečítali, 
aby si dieťa fixovalo jednotlivé znaky. 
Ako dieťa príliš nepreťažiť? Kde je hranica? 
Komunikácia musí plynúť prirodzene. Ne-
malo by to byť len rozhodnutie rodiča, že 
v určitom momente začne dieťa niečo učiť, 
ak to situácia prirodzene neprináša. Komu-
nikácia by mala prebiehať kontinuálne, celý 
deň, v prirodzenom prostredí. 
S akými problémami vývinu reči za vami 
chodia rodičia?

Dnes je obrovský nárast detí s narušenou 
komunikačnou schopnosťou. Rodičia si 
našťastie už vedia všetko vygoogliť, tak-
že našu ambulanciu rodičia s deťmi často 
navštevujú veľmi skoro, už keď majú deti 
jeden rok. To je veľmi dobré, pretože do 
siedmeho roku života sa nervová sústava 
rozvíja najviac. To, čo dieťaťu dáte do-
vtedy, je jeho súčasťou celý zvyšok života. 
Najčastejšie naše centrum navštevujú deti, 
ktoré majú oneskorený vývin reči, verbál-
nu dyspraxiu alebo sa objaví zajakavosť . 
U dnešných detí je narušená často aj arti-
kulácia. Tieto problémy sú často prepojené 
aj s problémami v pohybe tela. Prichádzajú 
ku mne aj deti s myofunkčnou poruchou, 
čo je oslabený sval jazyka. Dôvodom je, že 
dlho pijú z fľašky a používajú cumlík. To sa 
odráža v ich schopnosti vyslovovať „r“ „l“ 
a sykaviek. Aj vtedy treba dieťa čo najskôr 
učiť polohovať jazyk a trénovať vyslovova-
nie problematických písmen. A tiež to má 
svoj základ v hrubej motorike. Teším sa, že 
je informovanosť rodičov dnes na vysokej 
úrovni. Rodičia by nemali čakať, kým sa 
dieťa rozrozpráva. Napr. aj pri vzniku zaja-
kavosti „múdre knihy“ hovoria, že je dobré 
počkať 6 mesiacov,  či zajakavosť sama ne-
vymizne a keď nevymizne, vtedy vyhľadať 
logopéda. Prečo čakať? Terapiu treba začať 
hneď, pretože ide o nezrelú nervovú sústa-
vu u dieťaťa a tú je dôležité správne stimu-

lovať hneď.  Je lepšie usmerňovať dieťa a rie-
šiť problém skôr a vyhnúť sa tak prerastaniu 
do väčších problémov.
V  tejto súvislosti pripravujete konfe-
renciu   Komplexná terapia vývinových 
porúch. Prečo ste sa rozhodli ju zorga-
nizovať?
Počas 15 rokov praxe som premýšľala nad 
tým, čo je v rámci prístupu k deťom v kli-
nickej logopédii dôležité. To, čo  som sa 
učila na škole, som nepovažovala za dosta-
točné, potrebovala som viac informácií. Ve-
dela som, že v našom odbore musí existovať 
ešte niečo, čo deťom pomôže. V praxi som 
pochopila, že základom pre reč je pohyb 
a  neuropsychológia. Náhodou, aj keď ja 
tvrdím, že náhody neexistujú, po niekoľ-
kých rokoch som sa stretla s Katkou Sipos, 
s ktorou sme boli spolužiačky na univerzite. 
Naše názory na prístup v detskej logopédií  
sa stotožňovali a tak sme spoločne pochopi-
li potrebu komplexného prístupu. Skvele sa 
dopĺňame a rozhodli sme sa naše vedomosti 
posunúť ďalej a  zorganizovať konferenciu. 
Chceme posunúť povedomie v  odbornej, 
ale aj laickej verejnosti, kde je nutný kom-
plexný prístup k deťom s poruchami reči. 
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Zuzana Jandová (36) v roku 2009 obhájila rigoróznu prácu a získala doktorát a v 
tom istom roku získala atestačnú skúšku – špecializačnú skúšku v odbore klinická 
logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU). V roku 
2016 ukončila doktorandské štúdium a obhájila dizertačnú prácu na Karlovej univerzite 
v Prahe. V roku 2008 založila a vytvorila súkromné Logopedické centrum ASOBI jediné 
svojho druhu na Slovensku. Je spoluautorkou publikácie Zajakavosť – integratívny 
prístup/Terapia. V Centre pre dysfluencie pracovala s deťmi, ale najmä s dospelými 
klientmi s narušenou plynulosťou reči a viedla svojpomocný kurz dospelých zajakavých.  
Ministerstvom zdravotníctva SR je vymenovaná do funkcie krajského odborníka 
pre logopédiu v Bratislavskom samosprávnom kraji. S Katarínou Sipos organizuje 
konferenciu pre odbornú aj laickú verejnosť „Komplexná terapia vývinových porúch“, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 5. - 6. mája 2018 v Bratislave.
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