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Úvod 
Detská mozgová obrna (DMO)je súhrn príznakov, ktoré vznikajú následkom poškodenia nezrelého 
mozgového  tkaniva,  či  už  v období  počas  tehotenstva,  počas  pôrodu,  alebo  v bezprostrednom 
období  po  narodení.  V popredí  prejavov  ochorenia  sú  poruchy  hybnosti,  často  obmedzenie 
mentálnych schopností, poruchy správania a epileptické záchvaty, konštatuje Z. Kudziová (2006). 
Všeobecne možno povedať,  že neexistuje špecifická liečba DMO, ktorá ochorenie „vylieči“,  je 
možné len zmierniť rôzne prejavy ochorenia, napr. zachovanie čo najlepšej pohyblivosti. Zníženie 
počtu epileptických záchvatov (až o 50 %), konštatuje ďalej Z. Kudziová (2006). Najvážnejšími 
prejavmi  sú  poruchy hybného systému.  Vyskytuje  sa  vo viacerých  formách:  diapretická  forma, 
hemiparetická  forma,  kvadruparetická  forma,  dyskinetická  forma  a hypotonická  forma. 
V konečnom  dôsledku  to  u dieťaťa  znamená  oneskorený  vývin  hybnosti;  poruchy  okohybných 
nervov a zraku (škuľavosť, tupozrakosť, atrofia zrakových nervov, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, 
nystagmus); poruchy reči a jej vývinu (fufňavosť, dyzartria, dyslália, idioglosia – tvorenie vlastnej 
reči,  skandovaná  reč);  časté  slinenie;  časté  epileptické  záchvaty;  poruchy  intelektu  –  sociálne 
zaostávanie zapríčinené obmedzením pohybu; poruchy správania (zlé sústredenie sa na akúkoľvek 
činnosť, neposlušnosť, vzdorovitosť), konštatuje Ľ. Dobiašová (2006). 
Ja  ako  psychológ  dopĺňam,  že  v niektorých  prípadoch  detí  s DMO  interdisciplinárna 
longitudinálna spolupráca odborníkov robí zázraky v pozitívnom slova zmysle - psychológ, detský 
neurológ,  detský  lekár,  rehabilitačný  lekár,  hippoterapeut,  očný  lekár,  logopéd  a  aplikované 
intervenčné  programy  –  poznania,  reči,  tvorivosti,  grafomotoriky,  prosociálneho  správania 
a psychoterapia. A čo je najdôležitejšie, deti s DMO majú podstatne vyššiu motiváciu k činnosti ako 
zdravé deti a nikdy sa nevzdávajú. A práve tento moment treba využívať pri akejkoľvek činnosti 
s nimi. 
V našom referáte ide o kazuistické znázornenie longitudinálneho psychologického sledovania detí 
s diagnózou  DMO  -  detská  mozgová  obrna,  ktoré  sú  v mojej  psychologickej  starostlivosti 
v Detskom centre a Psychologickej poradne VÚDPaPu. Výber tvorí N= 9 detí, z toho 7 dievčat a 2 
chlapci  vo  veku  5  až  18  rokov.  Starostlivosť  o ne  realizujem  interdisciplinárnym  prístupom 
a zdôrazňujem formu vzdelávania integráciou týchto detí. 

Kazuistiky

1.  kazuistika -  dievča,  V.  A.,  18  rokov,  zmaturovalo  na  gymnáziu  v júni  2008.  Je  prijatá  na 
Právnickú fakultu UK. V mojej psychologickej starostlivosti je od roku 1994 doteraz. Diagnóza - 
DMO,  kvadruparéza  –  znevýhodnená.  Slinotok.  Nystagmus.  V súčasnosti  chodí  na  barlách.  V 
dôsledku jej diagnóz ide totiž o náhradnú dominanciu ľavej ruky, tras rúk a nemožnosť dokonalého 
grafomotorického  prejavu,  napriek  obrovskej  snahe.  Kompenzované  laptopom.  Jej  intelektová 
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úroveň je v pásme normy, priemeru populácie našich detí jej veku, dokonca v type skúšky intelektu 
verbálno – performačnej, kde v performačnej časti je vďaka svojej diagnóze (DMO, kvadruparéza ) 
znevýhodnená. Výborne číta. Jej slovná zásoba je rozvinutá na úroveň nadpriemerne dospelého II. 
I auditívna a vizuálna  pamäť  je  nadpriemerne  rozvinutá.  Vzhľadom k fyzickému veku  je  nižšia 
úroveň priestorovej predstavivosti a logického uvažovania. Nahrádza to výbornou slovnou zásobou, 
výbornou  pamäťou  a sčítanosťou.  Aplikovaná  rehabilitácia  a hippoterapia.  V  súčasnosti  je 
vyrovnaná, úspešná, spokojná a psychologickú starostlivosť nepotrebuje. 

2. kazuistika - dievča, P. P., 16 ročná, študentka gymnázia. Školská úspešnosť – samé jednotky. 
V mojej psychologickej starostlivosti od roku 2000. DMO. Reč čistá. Intelektová úroveň je v pásme 
vyššieho priemeru.  Na úrovni nadpriemerne dospelý III.  má rozvinutú slovnú zásobu a logické 
uvažovanie.  Na  úrovni  priemerne  dospelého  je  rozvinuté  matematické  uvažovanie  a chápanie 
významu  abstraktných  slov.  Priestorová  predstavivosť,  geometrická  predstavivosť  sú  mierne 
znížené.  Dominancia  pravej  ruky.  Zrak  korigovaný  okuliarmi.  Horší  vízus  na  pravom  oku  (7 
dioptrií).  Nystagmus. Neurotické prejavy správania. Chce byť spisovateľkou. Rada číta. Baví ju 
informatika.  Na  vozíčku  a na  barlách.  Zatiaľ  úspešná.  Interdisciplinárny  prístup  –  psychológ, 
hippoterapia a rehabilitácia. V súčasnosti psychologickú starostlivosť nepotrebuje. 

3.  kazuistika -  dievča,  P.  P.,  18ročná,  študentka  gymnázia,  3.  ročník.  V mojej  psychologickej 
starostlivosti  je  od roku 1996. Ctižiadostivá,  s vysokou úrovňou pracovnej  motivácie  k činnosti. 
Doteraz samé jednotky. Intelektová úroveň v pásme normy, priemeru populácie naši detí jej veku. 
Dominancia pravej ruky. Jej matka s hysterickými prejavmi správania jej v škole veľakrát sťažovala 
situáciu. V tých situáciách psychoterapeuticky pôsobím na matku. Je obézna. Je na vozíčku. Rada 
a dobre  jazdí  na  koni.  Rehabilitácia. Chce  byť  spisovateľkou.  V súčasnosti  psychologickú 
starostlivosť nepotrebuje. 

4.  kazuistika -  dievča,  L.  B.,  15  ročná,  je  v mojej  psychologickej  starostlivosti  od  roku 2001. 
Intelektová úroveň je v pásme nadpriemeru detí jeho veku. DMO. Doteraz samé jednotky v škole. 
Dominancia ľavej ruky, ale ako náhradný mechanizmus. Dysgraphia, dysorthographia, dyskalkúlia 
– nie v numerickom, matematickom, logickom uvažovaní, len z hľadiska priestorovej predstavivosti 
–  v oblasti  geometrie.  Je  potrebné  v škole  i doma  používať  a  využívať  kalkulačku.  Nie  kvôli 
počtovým výkonom a úkonom, ale kvôli zdokonaleniu jemnej motoriky rúk a koordinácie oko – 
ruka. Reč čistá. S krásnym zafarbením hlasu. Zrak pôvodne korigovaný okuliarmi sa v súčasnosti 
nekoriguje,  pretože  ide  o slabozrakosť,  ktorú  si  sama  v prípade  potreby  koriguje  sama  lupou 
a v prípade potreby i inými pomôckami. Nystagmus. Individuálne tempo činnosti je pomalé.  Písmo 
je roztrasené. Používa v škole i doma laptop. Od septembra 2008 bude navštevovať 1. ročník 5 
ročného  denného  štúdia na  gymnáziu,  v bilingválnej slovensko-talianskej  sekcii.  Bola  po 
prijímacích skúškach prijatá.  Miluje  slobodu koňa,  rozlet,  voľnosť.  Rada  jazdí  a s nadšením na 
koni. Od dňa prijatia na gymnázium moju psychologickú pomoc nepotrebuje, podľa jej vyjadrenia. 
Zdravo jej stúplo sebavedomie. Dohodli sme sa tak, že ak bude mať potrebu porozprávať sa, ozve 
sa. 

5. kazuistika -  chlapec,  L.  D.,  14 ročný, v mojej psychologickej starostlivosti  v Detskom centre 
VÚDPaPu je od roku 2001. Žiak 6. triedy ZŠ. DMO. Integrovaný. Intelektová roveň je na spodnej 
hranici hraničného pásma našich detí jeho veku, ale nie v pásme mentálnej retardácie. Potrebuje 
asistentku. Je na vozíčku. Nechodí na barlách, ale mama ho pred sebou vedie a rukami podopiera. 
V ZŠ pre telesne postihnutých by zasa emocionálne strádal – odlúčenie od rodiny. Preto ani tento 
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typ školy neprichádza do úvahy. Má každoročne vypracovávaný individuálny výchovno-vzdelávací 
plán.  Pomalé individuálne tempo činnosti.  Dominancia ľavej ruky, ako náhradný mechanizmus, 
pretože  pravú  má  v dôsledku  DMO  nefunkčnú.  Tras  ruky.  Znížená  úroveň priestorovej 
predstavivosti, čo sa prejavuje najmä v geometrii a zemepise (hľadanie na mape, na glóbuse). Má 
zníženú  aj  úroveň  matematicko-numerického  uvažovania,  je  dyskalkulik.  Nystagmus.  Je 
skúšaný ústne. Kompenzačné pomôcky sú: laptop, kalkulačka, trojbodové barly, vozík, počítadlo, 
diktafón. Rehabilitácia v Harmony. Opakovane operovaný – rozpad bederného kĺbu. Známky na 
koncoročnom vysvedčení – dvojky. Úspešný. 

6. kazuistika - dievča, P. R., 8 ročná, integrovaná. DMO. Ukončila úspešne 1. triedu ZŠ. Matka ako 
asistentka. V mojej psychologickej starostlivosti od  roku 2005. Od pol roka 1. triedy ma podľa jej 
vyjadrenia nepotrebuje. Darí sa jej. Mama príliš ambiciózna. Dievča cíti, že nespĺňa očakávania 
matky.  Reč  čistá.  Intelektová  úroveň v pásme  normy,  priemeru  populácie  našich  detí  jej  veku. 
Dominancia ľavej ruky. Akceptovať pomalé individuálne tempo. Slovná zásoba rozvinutá na 10 
rokov. Aplikovaná  Vojtova  metóda.  Aplikovaná  hippoterapia.  Rehabilitácia.  Rozvíjať  kresebný 
prejav. Medema Centrum – regenerácia pohybovej sústavy.

7. kazuistika - dievča, A. M. L., 7 ročná, DMO. V mojej psychologickej starostlivosti je od roku 
2005. Absolvovala  1.  triedu  ZŠ  –  veľmi  úspešne,  i keď  začiatok  bol  ťažký. Problém  písanie. 
Dominancia  pravej  ruky.  Chodí  sama. Intelektová  úroveň  je  nadpriemerná.  Reč  čistá.  Nespĺňa 
očakávania  otca.  Negativistická.  Sebapresadzujúca  sa.  Ponáhľa  sa.  Nespokojná.  Chodí  na 
rehabilitáciu a na hippoterapiu. Na začiatku, keď bola sama so sebou nespokojná, bola rozptýlená, 
nemala vždy požadovanú koncentráciu pozornosti. Pôsobením psychoterapeutickej starostlivosti sa 
upokojila  a vie  uplatniť  úroveň  svojho  intelektu.  V súčasnosti  psychologickú  starostlivosť 
nepotrebuje. 

8 a 9. kazuistika  - ide o dvojčatá. Chlapec, F. K., dievča, J. K., 5 roční. Korekcia zraku u oboch 
okuliarmi. Intelektová úroveň u oboch v rámci normy, priemeru populácie našich detí  ich veku. 
Obaja DMO, diparetická forma.  Je  vhodné rozvíjať priestorovú predstavivosť,  kresebný prejav, 
zdokonaľovať počítanie, rozvíjanie počítania - karty, obkresľovanie obrázkov v knihe, navliekanie 
korálkov,  písanie  na  elektrickom  písacom  stroji,  vyloženie  z písmenok  svoje  krstné  meno 
a priezvisko,  spoločná  kresba,  abecedové  pexeso.  Dyslália.  Aplikovane  intervenčné  programy 
rozvíjania reči, grafomotoriky. Rehabilitácia. Hippoterapia. Logopédia. Arteterapia. Muzikoterapia. 
Obaja výrazne zlepšení. V psychologickej intervencii a psychoterapeutickej starostlivosti intenzívne 
pokračujeme. Je to dôležité, pretože o rok pôjdu do ZŠ.  

Odporúčania  

1. Dieťa  s DMO  má  zníženú  úroveň  priestorovej  predstavivosti.  Prejavuje  sa  to  najmä 
v matematike, najviac v geometrii a zemepise pri hľadaní na mape a na glóbuse. Dá sa rozvíjať 
pomocou puzzle, pexesa, berušky, mozaiky. 

2. Dieťa s DMO má zvyčajne nystagmus – kmitavé pohyby očí.  Preto si  niekedy sadá tak,  že 
pôsobí vykrútene, ale ono si hľadá polohu, ako najlepšie vidieť na text. 

3. Veľakrát prevláda u detí s DMO dominancia ľavej ruky, lebo pravá je afunkčná. Treba dieťa 
naučiť  podpísať sa – systémom postupných krokov – trpezlivo a potom učiť ho maximálne 
využívať  laptop.  Aj  preto,  že  tieto  deti  majú  zvyčajne  aj  tras  rúk.  Grafomotorický  prejav 
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rozvíjať pomocou kreslenia  prstovými farbami,  kreslením spoločných obrázkov,  vykladaním 
rôznych  obrázkov,  ktoré  sú  dieťaťu  blízke  z kamienkov,  gombíkov  a  následným  ich 
obkresľovaním. Rozvíja sa tak jemná motorika a koordinácia oko – ruka. Ďalej modelovanie 
z plastelíny, z cesta. Hra Beruška, ukladanie  korálok do vzorov, navliekanie korálok. 

4. Niektoré  deti  s DMO majú  slinotok.  Treba  aplikovať  orofaciálnu  stimuláciu  a naučiť  dieťa 
navyše nosiť pri sebe vreckovku a v prípade potreby si utrieť sliny. 

5. Zvyčajne deti s DMO majú pomalé individuálne tempo činnosti.  
6. Odporúčame u detí s DMO hodnotiť ich školskú úspešnosť vzhľadom k ich vlastnému výkonu 

a nie vzhľadom k výkonom spolužiakov. Ich školskú úspešnosť hodnotiť vzhľadom k tomu, či 
sa  ich  výkon  zlepšil,  zhoršil,  alebo  stagnuje.  V prípade  zhoršenia,  stagnácie,  treba 
interdisciplinárne, vo vzájomnej spolupráci hľadať riešenie. 

7. U detí  s DMO  je  potrebné  používať  kalkulačku.  Nie  kvôli  počtovým  výkonom,  ale  kvôli 
zdokonaleniu jemnej motoriky rúk a koordinácie oko – ruka. 

8. Je nevyhnutné, už od predškolského veku, nielen dieťa  s DMO psychologicky diagnostikovať, 
ale  systematicky,  longitudinálne  s ním  intervenčne  pracovať  a tiež  mu  poskytovať 
psychoterapeutickú starostlivosť. 

9. Niekedy  sú  problémom  hysterické  mamičky,  ktoré  sa  ešte  nezmierili  s postihom  dieťaťa 
a vlastne dieťaťu svojim postojom ubližujú. 

10. Motivácia  k činnosti  u detí  s DMO  je  omnoho  vyššia,  ako  u zdravých  detí.  Nikdy  sa 
nevzdávajú, ale bojujú. To treba v ich prospech pri práci s nimi využiť. 

11. Intervenčné pomôcky – laptop, kalkulačka, diktafón, glóbus, atlas, poker, Scrabble, ceruzky, 
Veselá  násobilka,  Veselé  delenie  –  pexesá,  abecedové  pexeso,  puzzle,  Beruška,  Mozaika, 
anglicko  –  slovenské  a nemecko  –  slovenské  pexeso,  plastelína,  prstové  farby, sú  naozaj  
prínosom pre dieťa a prinášajú so sebou učenie vhľadom. 

12. Uplatňovať všetky zmysly – myšlienka Komenského a vždy učiť hrou. 

Záver – akceptovať životné krédo Márie Montessoriovej: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. 
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