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Abstrakt
Cieľom našej štúdie je preskúmať výskyt sociálnych herných rutín v rámci prirodzenej
interakcie matky s dieťaťom vo veku 4 mesiacov, ktoré sa uskutočňujú v situácii tváre v tvar.
Participácia dieťaťa na herných rutinach bola sledovaná ako reakcie deti na prebiehajucu
interakciu na úrovni orientácie pohľadu a afektivity. Naším ďalším zámerom bolo sledovanie
vplyvu faktorov na strane matky a dieťaťa. V súvislostí s matkou sme skúmali vzťah
sociálnych herných rutín so senzitivitou matky. U dieťaťa sme predpokladali kľúčovú rolu
temperamentu. 54 matiek sa zúžastnilo výskumnej situácie, kde prebiehala voľná interakcia.
Sociálne herné rutiny sme detekovali na základe analýzy interakcie prostredníctvom
stanovených kritéri u väčšiny dyád. Senzitivita matky bola kódovaná na základe škály MAAS
a hodnoty temperamentu dieťaťa vznikli z výpovedí dotazníka IBQ-R.
Výsledky poukázali na výskyt sociálnych herných rutín v prirodzenej interakcii matky
s dieťaťom. Ich výskyt bol spojený s prežívaním pozitívnejšej afektivity dieťaťa v porovnaní s
bežnou interakciou. Výsledky zaznamenali vzťah s utíšiteľnosťou, vokálnou reaktivitou a
strachom dieťaťa v rámci škál temperamentu. Naše zistenia ukazujú, že sociálne herné rutiny
sú súčasťou prirodzenej interakcie matky a dieťaťa vo veku štyroch mesiacov.
Kľúčové slová:
hra, sociálne herné rutiny, štruktúra, sociálna interakcia, afektivita dieťaťa, dojčenský vek,
senzitivita, temperament

Abstract
The goal of this thesis was to study early social games in natural interaction between
mother and child of 4 month age. Infant's affectivity and gaze orientation as a sign of
participation was coded. We also observed how can mother and infant influence the social
game routine. We examined mother's warm sensitivity and infant's temperament as a variables
potentiallz influenced the social game interaction. Fifty five dyads participated in the present
study when infants were four months old. Social games were analyzed in natural motherinfant interaction and identified on the given criterions. To assess maternal warm sensivity
Materna Affect Attunement was used. Mother's evaluated infant's temperament on fourteen
scales of IBQ-R. The results indicate that social games are an inherent part of mother-infant
interactions in infant's 4 months of age, and their occurance is influenced by temperament.
Keywords:
play, game, social game routine, structure, social interaction, infant's positive affect infant
age, sensitivity, temperament
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Zoznam skratiek
MAAS – Maternal Affect Attunement Scale

IBQ-R – Infant Behavior Questionnaire – Revised

Úvod
Herné aktivity tvoria pridzenú súčasť rannej sociálnej interakcie matky a dieťaťa
(Stern, 2002) a reprezentujú podmnožinu sociálnej interakcie (Gustafson, Green, & West,
1979), ktorá prebieha v rannom období medzi dvomi účastníkmi interakcie a vyžadujú
zapojenie oboch strán (Goldman & Ross, 1978). Tieto interakcie prebiehajú predovšetkým v
rannom období takmer výhradne s primárnym rodičom. V našej štúdii sme sa zaoberali
sledovaním intradyadických vzťahov interakcie a vylúčili sme prítomnosť extradyadickéch
objektov. Herná aktivita sa bežne uskutočňuje vo forme interakcie tváre v tvár (Brazelton,
Koslowski, & Main, 1974; Brazelton, Tronick, Adamson, Als, & Wise, 1975) a primárnym
cieľom je jej činnosť samotná (Sobotková & Dittrichová, 2006; Stern, 2002; Tamis-LeMonda,
Užgiris, & Bornstein, 2002; Weisler & McCall, 1976), zameraná predovšetkým na vytvorenie
pozitívnych emócií u dieťaťa.
Hlavným cieľom našej práce bolo zaznamenať prítomnosť sociálnych herných rutín v
interakcii matky a dieťaťa vo veku 4 mesiacov ako aktivít, kde má dieťa možnosť zdieľať
svoje vnútorné stavy a zámery, a zohľadniť pritom faktory, ktoré vo veľkej miere vstupujú do
bežnej interakcie. Naším cieľom bol zistiť, či spomínané faktory vstupujú aj do interakcie
hernej, čo by mohlo mať implikáciu na interakčný štýl matky a zohľadňovanie
temperamentových špecifít v rámci hernej interakcie.
Herné interpersonálne aktivity fungujú na princípe dvoch druhov formátu (TamisLeMonda et al., 2002). V prvom prípade hovoríme o idiosynkratických, individuálnych hrách,
ktoré postrádajú štruktúru. Pre potreby štúdie boli nazvané sociálnymi hrami, ktorým
zodpovedá anglický výraz play. Druhým formátom sú štrukturované, štandardné hry, ktoré sa
naopak vyznačujú jasnou štruktúrou. V našej práci sme ich pomenovali ako sociálne herné
rutiny, keďže sú pre dieťa familiárne a rutínne. Pre sociálne herné rutiny nachádzame anflický
ekvivalent game.
Hlavnými stanovenými cieľmi našej práce bolo zmapovanie výskytu a charakteru
sociálnych herných rutín v prirodzenej interakcii medzi matkou a dieťaťom. Herné rutiny
vďaka svojej štruktúre a konvenčnosti vytvárajú vhodný kontext, kde môžu matka s dieťaťom
zdieľať svoje úmysly a ciele (Carpenter, 2009; Sebanz, Bekkering, & Knoblich, 2006),
emócie a prežitky (Tronick, 1989) a účastniť sa tak zdieľanej aktivity. Prítomnosť sociálnych
8

herných rutín v interakcii sme sledovali u 4-mesačných detí. Potvrdenie prítomnosti herných
rutín v tomto období by znamenala možnosť detí účastniť sa už v takto rannom veku
zdieľanej činnosti.
Literatúra ohľadom sociálnych herných rutín prináša dva možné pohľady na sociálne
herné rutiny. Starší prístup zohľadňuje vývojové hľadisko, ktoré uznáva meniacu sa pozíciu
dieťaťa v sociálnych herných rutinách, kde sa mení pomer aktivity dieťaťa v rámci interakcie
a mení sa taktiež miera aktivity matky na sociálnych herných rutinách (Bruner, 1977; 1983;
Bruner & Sherwood, 1976; Crawley et al., 1978; Gustafson et al., 1979; Hodapp et al, 1984;
Ross & Kay, 1980; Ratner & Bruner, 1978). Štúdie, ktoré pracovali s vývojovým hľadiskom
udávajú aktívnu rolu dieťaťa a schopnosť participovať až po 6. mesiaci veku dieťaťa. Druhý
pohľad pracuje s aktívnou rolou dieťaťa a zastáva názor, že dieťa je schopné už v prvej
polovici prvého roku aktívne participovať a predikovať činnosť (Fantasia, Fasulo, Costall, &
Lopez, 2014).
Do nášho výskumu sme preto rekruitovali deti vo veku 4 mesiacov, aby sme overili
závery autorov Fantasia et al. (2014). Tento vek sme zvolili aj z toho dôvodu, že obdobie 4
mesiacov je príznačné tzv. “komplexom oživenia”, ktorý je typický celkovým radostným
vzrušením dieťaťa, ktoré sa prejavuje v rámci celého tela pri kontakte s osobami (Matějček &
Pokorná, 1994). Dieťa je v tomto veku zvlásť sociálne, už sa neorientuje len na vlastné
fyziologické procesy, ani výrazne neinklinuje k neživým predmetom, ale sa intenzívne venuje
svojmu sociálnemu prostrediu (Dittrichová, Papoušek, & Paul, 2004; Sobotková &
Dittrichová, 2006; Stern, 1985 ). Najväčšie potešenie z hry mu prináša kontakt s matkou.
Intenzívnym herným podnetom pre dieťa je tvár matky, na ktorú reaguje svojimi špecifickými
pre-verbálnymi prejavmi a výrazmi tváre (Stern, Jaffe, Beebe, & Bennett, 1975; Trevarthen,
1993).
V súvislosti s hernými rutinami sme sledovali prejavy dieťaťa ako reakcie na udalosti,
ktoré sa okolo neho odohrávajú. Výrazy tváre, vokalizácie a orientácia pohľadu boli
signifikátormi záujmu, angažovanosti a emočných prežitkov dieťaťa (Tronick, 1989). Ich
prejavy smr sledovali počas bežnej sociálnej interakcie a aj v prípade, že nastala herná
situácia. V rámci analýzy sme mali následne možnosť tieto reakcie medzi interakciami
zrovnávať a vyvodzovať závery.
Naším ďalším cieľom je zdôrazniť rolu materskej senzitivity v hernej interakcii, ktorá
sa významne podieľa na sociálnej interakcii matky s dieťaťom (Ainsworth, Bell, & Stayton,
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1974; Stern et al., 1975) a postihnúť jej vzťah s detekovanými hernými rutinami. V sociálnej
interakcii je predovšetkým dôležitá správnosť a presnosť interpretácie, taktiež vhodnosť,
presnosť a adekvátne načasovanie reakcie matky na stimul dieťaťa (Ainsworth et al., 1978;
Bartling et al., 2010).
Temperament ako základ osobnosti a faktor na strane dieťaťa v ďalšej časti našej práce
dávame do súvislosti so sociálnymi hernými rutinami, čo je ďalším cieľom našej štúdie.
Predpokladáme, že temperament ako konštitučný základ osobnosti, prejavujúci sa prirodzene
v správaní dieťaťa (Rothbart, Derryberry, & Posner, 1994; Rothbart, 1988) bude ovplyvňovať
povahu sociálnych herných rutín.
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Teoretická časť
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1 Sociálna interakcia medzi matkou a
dieťaťom
Sociálna interakcia medzi matkou a dieťaťom prebieha od najrannejšieho obdobia
života dieťaťa (Stern, 2002). Matka predstavuje kľúčovú osobu, ktorá dieťaťu sprostredkuje
kontakt so sociálnym svetom a umožňuje mu zabezpečovať fyziologické, emocionálne a
sociálne potreby. Zároveň umožňuje amplifikáciu a predĺženie prežitkov pozitívnych emócií
viac než akékoľvek iné osoby (Vandell & Wilson, 1987).
Proces rannej interakcie medzi matkou a dieťaťom prebieha tvárou v tvár, zároveň je
prítomná fyzická blízkosť medzi aktérmi interakcie, konverzačné striedanie a striedanie
cyklov vzájomnej pozornosti, angažovanosti s cyklami nepozornosti, neangažovanosti
(Brazelton, Koslowski, & Main, 1974; Field, 1978; Murray & Trevarthen, 1986; Stern, 1985;
Trevarthen, 1993). Medzi matkou a dieťaťom tak funguje reciprocita, ktorá umožňuje
prispôsobovanie prejavu jedného partnera druhému a vzájomné zdieľanie emócií, správania,
očakávaní a cieľov (Brazelton et al., 1975; 1975; Call & Marschak, 1966; Legerstee, 2009),
dieťa teda vystupuje ako aktívny prvok interakcie (Murray & Trevarthen, 1986; Trevarthen,
1993), dokáže činnosť anticipovať (Tronick et al., 1979; Reddy, Markova, & Wallot, 2013) a
zlepšuje kvalitu interakcie s matkou (Crawley et al., 1978).
Cohn a Tronick (1989) potvrdzujú, že matka a dieťa vo veku troch mesiacov sa v
rámci interakcie vzájomne ovplyvňujú. Interakcia je teda produktom ich vzájomného,
obojsmerného vplyvu. Aj keď sú deti aktívnym komunikačnými partnermi, ich schopnosť
sprostredkovať okoliu vlastné vnútorné stavy je limitovaná v dôsledku nedostatočnej
senzomotorickej zrelosti (Piaget, 1952). Ešte pred tým, než dieťa dokáže verbálne či
symbolicky reprezentovať udalosti, prejavuje svoje vnútorné prežitky prostredníctvom
neverbálneho kanálu (Stern, 2002). Dieťa komunikuje s matkou prostredníctvom pohľadov,
vokálnych prejavov, telesných pohybov, výrazov tváre a dotykov (Stern et al., 1975;
Trevarthen, 1993). Trevarthen (1999) usudzuje, že existuje istá korešpondencia medzi
prejavmi dieťaťa a rečovými aspektami matky. Poukazuje na cyklický charakter výrazov tváre
a rúk, vyjadrujúcich rôzne emócie, špecifickú rytmickú hierarchiu motorických impulzov,
ktoré sú prítomné vo vokalizáciách dieťaťa a spontánne pohyby tela, ktoré korešpondujú s
prvkami a vzorcom ľudskej reči a melódie.
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Interakčná výmena medzi matkou a dieťaťom dokonca prebieha v určitom rytmickom
vzorci, ktorý zahŕňa výmeny multimodálnych signálov a imitáciu vokálnych, tvárových a
gestikulačných prejavov (Brazelton et al. 1975; Fogel & Hanna, 1985; Weinberg & Tronick,
1994). Tu sa ukazuje, že dieťa s matkou vystupujú na určitej úrovni ako rovnocenní partneri a
dokážu si sprostredkovávať svoje úmysly.
Iniciácia interakcie. Stern (1985) popisuje komunikáciu v rannom období
predovšetkým ako afektívnu. Rodičia sa snažia zaujať dieťa a to najmä s úmyslom vytvoriť
u dieťaťa pozitívne prežívanie. Stern (2002) deklaruje, že matka vyjadruje svoju pripravenosť
či „pozvánku“ k interakcii prostredníctvom karikovaného prekvapeného výrazu tváre, ktorý je
často badateľný pri pozdravení medzi dospelými. Tento výraz je prítomný takmer vždy, keď
dieťa reorientuje svoj pohľad na matku. Matka pohľad dieťaťa zachytáva a následne dieťa
stimuluje. Na druhej strane, dieťa dokáže byť v rannom období natoľko aktívne, že sa môže
samo snažiť interakciu započať tým, že dospelého aktivizuje vlastným úsmevom a
vokalizáciami. Ak jeho snaha nie je opätovaná, odvracia pohľad a v tvári je patrný výraz
smútku (Lagerstee & Markova, 2007; Tronick et al., 1979).
Udržiavanie a modulácia interakcie. Stern (2002) popisuje, že prejavy úsmevu sú
pozitívnym signálom, že interakcia nielenže prebieha, ale prebieha dobre. Naopak obavy a
znepokojenie v tvári matky môže síce značiť, že interakcia prebieha, ale môže byť signálom,
že neprebieha dobre alebo sa matka snaží presunúť interakciu iným smerom. Dieťa je taktiež
dôležitým činiteľom, ktorý sa podieľa na priebehu interakcie. Svojimi afektívnymi prejavmi
(Papoušek, 2004; Ratner & Bruner, 1978), limbickými pohybmi (Stern, 1974) či orientáciou
pohľadu (Legerstee & Markova, 2007, Tronick, Als, & Adamson, 1978) moduluje
prebiehajúcu interakciu a ovplyvňuje, či bude pokračovať alebo bude ukončená.
Ako interakcia medzi dieťaťom a primárnou osobou prebieha, závisí na rade faktorov,
ktoré sa podieľajú na vytvorení interakčného štýlu, ktorý je pre každú dyádu špecifický.
Existuje rada faktorov, ktoré sa podieľajú na modulácii, udržiavaní i zániku interakcie medzi
matkou a dieťaťom. Tieto faktory sa vyskytujú na strane matky aj dieťaťa. Na strane matky
hovoríme napr. o schopnosti senzitívne reagovať na prejavy dieťaťa (Ainsworth et al., 1978;
Bartling et al., 2010; Gunning, Halligan, & Murray, 2013; Tronick, 1989 a i.),
psychopatologická záťaž (Siqveland, Haabrekke, Wentzel-Larsen, & Moe, 2014), intruzivita
matky, afektivita matky (Campbell, 1979), biologické koreláty, napr. oxytocín (Feldman,
Gordon, & Zagoory-Sharon, 2010). Na strane dieťaťa to môže byť temperament (Gartstein &
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Rothbart, 2003; Murray, Stanley, King, & Fiori-Cowley, 1996), vek (Brunner, 1977; Crawley
et al., 1978; Dittrichová et al., 2004; Ross & Kay, 1980), kognitívny vývoj (Piaget, 1952;
Vygotsky, 1978) a i. Autori našli taktiež rozdiely v kvalite interakcie v rámci rôznych kultúr
(Bornstein, 2002; Ainsworth, 1967).
Ukončenie sociálnej interakcie. Zamračenie, odvrátenie hlavy a prerušenie pohľadu je
signálom k ukončeniu interakcie. Tieto prejavy sa môžu vyskytovať u matky, dieťaťa i
u oboch. Prerušenie môže prebiehať momentálne, nasledované signálom k reiniciácii opäť
interagovať (Stern, 2002).
Vyhýbanie sa sociálnej interakcii. Výrazy tváre, ktoré sú neutrálne alebo neobsahujúce
emócie, predovšetkým sprevádzané averziou pohľadu, sú signálom k nepripravenosti
interagovať alebo nedostatočného záujmu o interakciu s druhou osobou (Stern, 2002). Dieťa
sa vyhýba sociálnej interakcii prostredníctvom averzie pohľadu, často doprevádzanej
negatívnou afektivitou v prípade, že je nadmerne stimulované (Mäntymaa, 2006; Stifter &
Moyer, 1991; Tronick, 1989).
Sociálna interakcia funguje na princípe zdieľania správania a emócií, v najrannejšom
období je to predovšetkým s matkou, ktoré prebieha prostredníctvom alternácie prejavov a
recipročných výmien. Na priebeh sociálnej interakcie, ako už bolo uvedené, môže vplývať
rada faktorov, ktoré ju môžu determinovať pozitívnym i negatívny smerom. Ako jednotliví
autori zmieňujú, dieťa je už od najrannejšieho obdobia aktívnym a schopným partnerom v
interakcii. Cez jednotlivé modality dáva najavo, aké sú jeho záujmy a motivácie a
prostredníctvom týchto prejavov ich má možnosť rodič rozpoznať. Dieťa má teda počas
interakcie možnosť zdieľať s matkou svoje afekty, stavy a úmysly už od ranného obdobia
(Carpenter, 2009; De Jaegher et al., 2010). V rámci sociálnej interakcie sa matka s dieťaťom
angažujú na mnohých zdieľaných aktivitách (joint actions). Najbežnejšou formou týchto
zdieľaných interakcií či aktivít sú často činnosti bežného dňa (Fiebich & Gallagher, 2013),
spojené so zaobstarávaním dieťaťa (Reddy et al., 2013). Ďalšou formou aktivity, ktorá môže
byť zdieľaná, je herná aktivita (Carpenter, 2009), ktorej výskyt sledujeme práve v našej štúdii.

1.1 Zdieľaná aktivita
Deti v rannom období participujú na rôznych druhoch sociálnej interakcie.
V dojčenskom veku sa táto sociálna interakcia vyskytuje predovšetkým vo forme interakcií
14

tváre v tvár (Carpenter, 2009). Zdieľaná aktivita je forma sociálnej interakcie, kde aktéri
nielenže koordinujú svoje správanie, ale taktiež ho prispôsobujú úmyslom, ktoré medzi sebou
zdieľajú (Fiebich & Gallagher, 2013). Účastníci interakcie navzájom kooperujú s úmyslom
koordinovať svoje správanie pri dosiahnutí spoločného cieľa (Carpenter, 2009; Searle, 1990;
Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005). Podstatou zdieľanej činnosti je zdieľanie
zámerov a úmyslov s úmyslom dospieť k spoločnému cieľu, avšak za podmienky, že sú si
obaja tohto cieľa vedomí (Sebanz et al., 2006; Tomasello et al., 2005).
Jednotlivé štúdie zistili, že schopnosť dieťaťa dojčenského veku participovať na
zdieľanej aktivite a predikovať úmysel druhého, sa prejavuje až medzi 6 a 12 mesiacom veku
dieťaťa (Falck, Gredebäck, & von Hofsten, 2006; Kanakogi & Itakura, 2011; Rosander & von
Hofsten, 2011). Na druhej strane však štúdie (Reddy, 2003; Reddy et al., 2013) dokazujú, že
už dieťa nižšieho veku dokáže anticipovať činnosť za predpokladu, že je zameraná naň
samotné, než ak je činnosť zacielená na iné objekty.
Reddy et al. (2013) sa zamerali na sledovanie posturálnych reakcií 3-mesačných detí
pri zdvihnutí matkou. Ukazuje sa, že dieťa už v treťom mesiaci života dokáže anticipovať pri
činnosti zdvihnutia matkou jednotlivé kroky, a dokáže nastaviť a prispôsobiť svoje telo tejto
činnosti. Deje sa tak z dôvodu, že v činnostiach, ktoré sú známe a opakujúce sa, dokáže dieťa
postrehnúť štruktúru a nasledovať kroky. Toto prispôsobenie tela dieťaťa je indikátorom, že
dieťa je senzitívne k zámerom druhých osôb za predpokladu, že činnosť je zameraná na dieťa
samotné. Situácia so zdvihnutím nám ukazuje, že deti dokážu aktívne participovať
v zdieľaných aktivitách už od ranného veku a nepotrebujú k tomu nevyhnutne vyššiu úroveň
kognitívnych schopností (Tomasello, 2009).
V tejto časti bolo poukázané na charakter zdieľanej činnosti, ktorá sa vyskytuje
v rámci sociálnej interakcie matky a dieťaťa. Na druhej strane bolo poznamenané, že dieťa
dokáže anticipovať kroky a participovať na zámeroch ostatných na základe prítomnosti
štruktúry a kontextu známej situácie. Podobné predpoklady môžeme badať u herných aktivít.
V rámci interakcie matiek a detí sa vyskytuje herná aktivita od najrannejšieho obdobia dieťaťa
(Tamis-LeMonda et al., 2002). Prítomnosť od ranných okamihov, atribút známosti a
opakovateľnosti herných interakcii vytvárajú predpoklady, že sa môže jednať o zdieľanú
aktivitu. Popisu a charakteru herných aktivít sa venujeme v nasledujúcej časti.
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2 Herná činnosť v rannom období dieťaťa
Herné interakcie reprezentujú podmnožinu sociálnej interakcie (Gustafson et al.,
1979). Hry sú založené na herných aktivitách medzi dvomi účastníkmi interakcie a vyžadujú
zapojenie oboch strán (Goldman & Ross, 1978). Ranné herné interakcie sa najčastejšie
objavujú v kontakte s primárnym rodičom. Uskutočňujú sa vo forme interakcie tvárou v tvár
s idiosynkratickým alebo štandardným, rutinným formátom (Tamis-LeMonda et al., 2002),
ktorému sa budeme venovať neskôr.
Dôležitou vlastnosťou hry je, že sa jedná o činnosť, ktorá prebieha bez externého
účelu. Ide o aktivitu, ktorá je motivovaná vnútornými potrebami dieťaťa a matky (Sobotková
& Dittrichová, 2006; Weisler & McCall, 1976). Cieľom hry je jej prevedenie samotné, čoho
cieľom je vytvorenie pozitívnych emócií, radosti z činnosti i z prítomnosti herného partnera.
Tieto pozitívne prežitky spojené s hernou činnosťou motivujú dieťa účastniť sa do budúcna
ďalšej hry (Sobotková & Dittrichová, 2006; Stern, 2002; Tamis-LeMonda et al., 2002; Weisler
& McCall, 1976).
Dieťa je tiež motivované do hry tým, že má túžbu sa zoznámiť so svojím sociálnym a
materiálnym prostredím (Dittrichová et al., 2004). Dieťa je prirodzene zvedavé, chce
preskúmať a porozumieť svojmu prostrediu alebo aktívne vyvolávať a riadiť prebiehajúcu
udalosť (Elkind, 2008). Silným motivačným činiteľom je tiež pocit sebauspokojenia
(Dittrichová et al., 2004; Sobotková & Dittrichová, 2006). Svoje motivácie dáva dieťa najavo
prostredníctvom vlastných prejavov v správaní, predovšetkým v prejavoch vzrušenia, radosti,
pozitívnych emócií alebo v prejavoch nudy, nezáujmu, sklamania (Trevarthen, 1993).
Vygotsky (1978) zdôrazňuje v súvislosti s motivačnými faktormi hry samotný proces
zrenia motivačnej zložky dieťaťa. Tvrdí, že dieťa sa v priebehu vývoja presúva z jedného
vývojového štádia k druhému. Upozorňuje, že ak nebudú pri procese interakcie zohľadňované
potreby dieťaťa a budú ignorované incentívy, ktoré dieťa ovplyvňujú v činnosti a dosahovaní
svojho, nebude možné pochopiť, čo spôsobuje prechod z jedného vývojového štádia k
druhému. Každý prechod je totiž poznamenaný zmenou v motivačnej zložke, incentívach a
tendenciách inklinovať k rozličným aspektom.
Tým, že dochádza k významným zmenám a vývoju v kognitívnej a motorickej zložke
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počas prvých mesiacov života (Piaget, 1952; Vygotsky, 1978), môžeme povedať, že nielen
medzi vývojovými štádiami, ale aj medzi jednotlivými etapami prvého roku života dochádza
k zmenám toho, čo dieťa zaujíma, potrebuje a k čomu inklinuje. Možno predpokladať, že túto
zákonitosť dokážeme aplikovať aj na hernú aktivitu dieťaťa s matkou. Je dôležité, aby rodičia
volili hernú činnosť, ktorá podporuje vývojovú úroveň dieťaťa, aby mohlo dosiahnuť úspech
a porozumenie u dospelého (Dittrichová et al., 2004).
Pre hry všeobecne je charakteristická repetícia. Prostredníctvom opakovaných situácií
umožňuje kontrolovať a eventuálne i predikovať správanie dospelých. Cieľom nie je naučiť sa
nové, ale vedie k opätovnému použitiu toho, čo dieťa pozná (Gustafson et al., 1979; Hodapp
et al., 1984; Ross & Kay, 1980; Stern 2002; Tamis-LeMonda et al., 2002). Stern (2002) ďalej
poznamenáva, že repetícia správania matky sa prejavuje na úrovni všetkých modalít - pohybu,
výrazov tváre, taktilnej a kinestetickej stimulácie. To znamená na úrovni toho, čo hovorí a ako
sa do činnosti zapája jej telo, hlava a tvár. Stern ďalej deklaruje, že opakovanie používajú
matky na zachytenie pozornosti dieťaťa a taktiež aj z celkom prostého dôvodu vtedy, keď sa
matke vyčerpajú herné vzorce a neprichádza nič nové, čo by mohla do kontaktu zaradiť.
Frekvencia hrania hier medzi matkou a dieťaťom a ich podiel v interakcii sa zvyšuje
pribúdajúcim vekom dieťaťa. Rovnako sa mení kvalitatívna zložka a to predovšetkým
v druhej polovici prvého roku života dieťaťa (Crawley et al., 1978). Matka čoraz menej
používa hru zameranú na fyzickú stimuláciu dieťaťa a začína približne v druhej polovici
prvého roku dieťaťa preferovať hru s rutinným rozložením rolí medzi oboma partnermi
(Bruner & Sherwood, 1976; Crawley & Sherrod, 1984; Gustafson et al., 1979; Lamb, 1977;
Ratner & Bruner, 1978; Ross & Kay, 1980).
Ako doterajší výskum ukazuje, možno rozdeliť hernú činnosť v interakcii matky a
dieťaťa na dva typy. Pre každý typ je príznačná iná podstata a odlišujú sa predovšetkým v
štruktúre.

2.1 Sociálne hry
Jedná sa o hry, ktoré nenesú v sebe štruktúru. Ich obsah je voľný a závislý od každej
jednej interakčnej diády (Papoušek, Papoušek, & Harris, 1987). Nazývame ich tiež
individuálne či idiosynkratické hry (Dittrichová et al., 2004; Tamis-LeMonda et al., 2002).
V rámci sociálnych hier sa zapájajú vokálne, taktilné či gestikulačné prejavy oboch
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zúčastnených. Pri sociálnych hrách nemusí dochádzať k zapojeniu všetkých modalít (TamisLeMonda et al., 2002). Tento typ hry sa vyskytuje často ako sprievodná činnosť pri aktivitách
zameraných na funkčné obstaranie dieťaťa, akými sú napr. kŕmenie alebo obliekanie (Stern,
2002).
Crawley a Sherrod (1984) tvrdia, že hry, ktoré nezahŕňajú stereotypné motorické
pohyby detského participanta neumožňujú, aby bolo dieťa schopné svojou aktivitou
prispievať do koordinovanej činnosti. Deje sa tak predovšetkým z toho dôvodu, že tieto hry
postrádajú systém a štruktúru, ktorú by dieťa dokázalo predikovať. Napriek tomu však
zohrávajú dôležitú rolu vo vzťahu matky a dieťaťa. Ako uvádzajú Ainsworth et al. (1978),
tieto hry sa podieľajú na vytváraní pozitívnych prežitkov počas interakcie, majú stimulačný
charakter a prispievajú k vytvoreniu a posilňovaniu pevnej väzby k matke.
Aby matka udržala pozornosť dieťaťa, snaží sa svoju činnosť obmieňať a pridávať
nové prvky, väčšinou prostredníctvom zveličovaných výrazov tváre, predlžovanými a vysoko
položenými vokalizáciami (Stern, 2002). Dieťa signalizuje svoj záujem v podobe úsmevu,
smiechu, vokalizácie, orientácie pohľadu na podnet a pozitívnych výrazov tváre (TamisLeMonda et al., 2002; Tronick, 1989). Individuálne hry majú často formu imitácie, ktorú
spočiatku vytvára dospelý a zapája do toho telo dieťaťa. Po istom čase je dieťa schopné
samostatne napodobniť túto činnosť, ak ju vidí u dospelého. Dieťa je neskôr schopné spojiť
to, čo vidí, s tým, čo samo robí. Dokáže preniesť predstavu vytvorenú na základe pozorovania
okolitého sveta do vlastnej motorickej aktivity (Matějček & Pokorná, 1994; Sobotková &
Dittrichová, 2006).
Individuálne sociálne hry dojčenského obdobia prebiehajú častejšie v nižšom veku
dieťaťa. V období dvoch až troch mesiacov dieťa prejavuje svoj najväčší záujem o hru tohto
druhu (Dittrichová et al., 2004; Lavelli & Fogel, 2005; Tamis-LeMonda et al., 2002). Pri
starších deťoch majú rodičia tendenciu hrať častejšie sociálne rutiny s multimodálnym
formátom (Bruner & Sherwood, 1976; Ross & Kay, 1980 a i.) alebo zameriavajú hernú
aktivitu na extradyadický objekt, často nejakú hračku (Crawley & Sherrod, 1984).

2.2 Sociálne herné rutiny
Už ako samotný názov hovorí, tento typ hier pozostáva z rutinnej činnosti, ktorá má
vymedzenú štruktúru (Crawley et al., 1978; Crawley & Sherrod, 1984; Fantasia et al., 2014;
Gustafson et al., 1979; Tamis-LeMonda et al., 2002; a i.) a ktorá sa opakuje s explicitne
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zrejmými pravidlami (Ratner & Bruner, 1978; Ross & Kay, 1980). Autori nazývajú tento typ
hier tiež konvenčné, štandarné (Crawley et. al, 1978) alebo multimodálne (Fantasia et al.,
2014).
Deti majú možnosť prostredníctvom sociálnych rutín pravidelne od ranného obdobia
participovať na štrukturovanej hernej činnosti, ktorá má vo vývoji dieťaťa podobne dôležitý
význam a následnosť ako kŕmenie či obliekanie (Reddy, 2003; Reddy et al., 2013). Tieto
rutiny umožňujú a pomáhajú navyše deťom koordinovať sa s činnosťou dospelých
(Trevarthen, 1979).

2.2.1 Štruktúra herných rutín
Herné rutiny majú jasnú opakujúcu sa štruktúru, ktorá umožňuje anticipáciu
usporiadania jednotlivých udalostí, vymedzeným množstvom a formátom sémantických
prvkov, adekvátnymi vokalizačnými prejavmi a rozvojom reverzibilného striedania rolí medzi
matkou a dieťaťom (Bruner & Sherwood, 1976; Gustafson, Green & West, 1979; Ratner &
Bruner, 1978, a i.).
Táto štruktúra sa prejavuje na verbálnom, vokálnom aj motorickom základe hernej
činnosti. Pre sociálne hry sú typické jednoduché rytmické riekanky, napr. “kovej, kovej
kovaříčku” (Sobotková & Dittrichová, 2006), ktoré sú spojené s rytmickou repetícou a
prebiehajú v rytmickej koordinácii motorických pohybov a vokálnych prejavov (Bruner &
Sherwood, 1976; Ratner & Bruner, 1978; Crawley et al., 1978; Fantasia et al., 2014). Sociálne
herné rutiny sa vyznačujú teda určitou multimodalitou, ktorá zahŕňa vokálno-kinetický formát
v podobe rýmovanej riekanky alebo pesničky, gestá rúk, ktoré zodpovedajú kontextu danej
riekanky či piesni (Fantasia et al., 2014), špecifické motorické vzorce, ktoré zahŕňajú fyzickú
manipuláciu s telom dieťaťa (Crawley et al., 1978). Štruktúra sociálnych herných rutín
umožňuje dieťaťu vnímať vzťah medzi príčinou a následkom, čím stimuluje jeho rozumový
vývoj (Sobotková & Dittrichová, 2006). V porovnaní s voľnou neštrukturovanou hrou,
štruktúra štandardných hier umožňuje dieťaťu sa na hre podieľať, aktívne participovať už od
ranného obdobia a rozvíjať svoje interakčné kompetencie (Fantasia et al., 2014).
Matka používa často rôzne motorické variácie pôvodného konceptu na úrovni
intenzity či rozmanitosti stimulu v rámci hernej štruktúry s úmyslom udržať dieťa na
optimálnej hladine určitého nabudenia v závislosti na momentálnej úrovni aktivovanosti,
emocionálneho stavu dieťaťa a jeho osobnostného založenia (Stern, 1974). Udržuje teda
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podnetnosť v intervale, kedy je stimul pre dieťa zaujímavý, ale kedy nie je preň už príliš
intenzívny.

2.3 Funkcia hernej činnosti
Hra nie je len činnosť, ktorá dieťaťu sprostredkováva pozitívne pocity, ale taktiež
zohráva významnú úlohu vo vývoji rôznych psychických, sociálnych a komunikačných
vlastností človeka, ktoré podrobnejšie popíšeme nižšie. Nasledujúca časť popisuje, prečo je
dobré, ak sa matka s dieťaťom hrá a aké procesy podporuje.

2.3.1 Adaptívna funkcia
Pravdepodobnosť, že hra mala v priebehu evolúcie adaptívnu funkciu podporuje fakt,
že prebieha v rámci ontogenézy už od ranného obdobia (Dittrichová et al., 2004). Evolučné
hľadisko pozerá na hru rodiča so svojím potomkom ako na adekvátny inštrument v rannom
období veku dieťaťa, nakoľko je dieťa príliš malé a nezrelé, aby sa mohlo angažovať a niečo
vyťažiť z hry svojich rovesníkov (Bruner, 1974; Hodapp et al., 2007; Pellegrini & Smith,
1998). Dochádza k vytvoreniu nových stratégií v neznámom novom prostredí, ktoré sú
potrebné pre adaptáciu na prostredie. Viacerí autori (Bruner, 1974; Weisler & McCall, 1976;
Piaget, 1962) sa zhodujú, že hra nie je optimálna za predpokladu nevhodných podmienok - v
prípade úzkosti, strachu či ohrozenia.

2.3.2 Rozvoj jazyka
Interpersonálna hra, predovšetkým tá, ktorá je postavená na štruktúre a kde sú
rozpoznateľné určité pravidlá, má markantný vplyv na osvojovanie jazyka (Bruner, 1983;
Ratner & Bruner, 1978). Ranné herné rutiny majú totiž určitý vymedzený formát – určené
sémantické elementy (slová, vety), medzi ktorými sú prislúchajúce sémantické vzťahy. Majú
taktiež jednoznačnú štruktúru, ktorá dáva príležitosť k predikcii poradia jednotlivých prvkov
hry – je jednoznačný začiatok, stred a koniec tejto udalosti. Hra svojou štruktúrou pripomína
systém prítomný v jazykovej forme prejavu. Hry taktiež obsahujú vymedzenie rolí. V rámci
hry a rovnako i interakcie však dochádza k striedaniu rolí – jedna osoba môže vystupovať ako
činiteľ interakcie a druhý ako recipient a naopak (Bruner, 1978; Bruner, 1983; Gartstein,
Crawford, & Robertson, 2008; Ratner & Bruner, 1978; Tamis-Lemonda et al., 2002).
Interpersonálna hra tiež poskytuje dieťaťu kontext ako konštruovať sociálne prijateľné štýly
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komunikácie (Stern, 2002). Prostredníctvom sociálnej hry si dieťa taktiež osvojuje proces
iniciácie a regulácie, upútanie pozornosti druhej osoby, konverzačné striedanie, ukončenie
interakcie (Ratner & Bruner, 1978; Ross & Kay, 1980).
Na základe emocionálneho zladenia a emocionálneho zdieľania medzi matkou a
dieťaťom, matky podporujú u svojich potomkov schopnosť oceniť podstatu interpersonálnej
komunikácie. Tento fakt podporuje štúdia, ktorá zistila, že schopnosť matky adekvátne
reagovať na emocionálne reakcie dieťaťa počas voľnej hry, predikuje skoršie dosiahnutie
rôznych jazykových míľnikov v jeho vývoji (Nicely, Tamis-LeMonda & Bornstein, 1999).
Významný vplyv hry na osvojovanie jazyka podporila štúdia (Aksoy, 2011), ktorá
ukázala, že za predpokladu, že je matka inštruovaná, ako sa „správne“ hrať so svojím
dieťaťom, u dieťaťa sa zvýši frekvencia vyrieknutého slova a taktiež sa zväčší počet slov
v porovnaní so skupinou, ktorej matky inštruktáž nedostali. Tieto výsledky opäť potvrdzujú
pozitívny vplyv podpory matky vo vývoji dieťaťa na jeho jazykové schopnosti.

2.3.3 Emocionálna funkcia
Hra poskytuje priestor, aby sa dieťa učilo pracovať so svojimi subjektívnymi pocitmi
vo vzťahu, ktorý je počas hry vytvorený (Winnicott, 1971). Dieťa má možnosť prežívať a
experimentovať prostredníctvom hry s emóciami rozličného rázu. Je mu umožnené prežívať
pocity radosti, potešenia, rovnako však aj pocity a emócie negatívne, čo v bežnom živote
nemusí byť vždy prijateľné, napr. pri hneve (Bruner, 1972). Matka tak sprostredkuje dieťaťu
bezpečný priestor na vyjadrovanie negatívnych aj pozitívnych emócií. Prostredníctvom hry
tak matka podporuje dieťa v dosahovaní vyššej miery radostných pocitov, než ako by dieťa
bolo schopné samo (Stern, 1974; Vygotsky, 1978) alebo prostredníctvom rovesníkov
dosiahnuť (Vandell & Wilson, 1987).
V rámci hry sa tiež prehlbuje citový vzťah, vytvára a posilňuje bezpečná väzba medzi
matkou a dieťaťom (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Sobotková & Dittrichová,
2006). Tým, že dochádza v hre k zdieľaniu prežitkov radosti, čo je jedna z najvýznamnejších
charakteristík hry rodičov s deťmi, sa tiež u detí vytvára dôvera v okolitý svet (Sobotková &
Dittrichová, 2006).
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2.3.4 Sociálna funkcia
Hra zohráva aj dôležitú sociálnu funkciu. Dieťa sa cez proces hry zoznamuje so svojím
sociálnym okolím a vytvára si tak citový vzťah k členom rodiny (Sobotková & Dittrichová,
2006). Tak sa rozvíja citový i sociálny život dieťaťa. Dieťa už v rannom období nadobúda
poznanie, že svojou činnosťou je schopné ovplyvniť svoje okolie a modifikovať činnosť
druhých.
Hra taktiež vytvára určitý sociálny kontext, kde možno skúmať vplyvy prostredia na
vývoj jednotlivých schopností smerom k sociálne interaktívnemu správaniu. Vandell a Wilson
(1987) poukázali na súvislosť medzi kvalitou hernej interakcie v rámci interpersonálnej
interakcie s matkou a interakciami s vrstovníkmi v neskoršom období. Dieťa sa učí ako
nadobudnutú schopnosť adekvátne vložiť do patričného kontextu (Hodapp et al., 1984).

2.3.5 Kognitívna funkcia
Hra rozvíja nielen motorický vývoj hrubej i jemnej motoriky, ale aj duševný vývoj
dieťaťa (Piaget, 1952). Dieťa získava prostredníctvom hry informácie o prostredí, zoznamuje
sa s rozličnými objektami aj osobami prostredníctvom všetkých zmyslov, avšak predovšetkým
cez zrak, hmat a sluch. Dieťa sa snaží podriadiť procesy prostredia svojím kognitívne
vytvoreným schémam, integruje nové skúsenosti s objektami a osobami prostredia do svojich
starých schém (Piaget, 1952).
Senzitívna hra dieťaťu umožňuje prístup k stimulačnému prostrediu a podnecuje tak
jeho kognitívny vývoj. Herné aktivity, predovšetkým tie, ktoré majú zreteľnú štruktúru,
umožňujú dieťaťu poznanie, že určitá činnosť má následok. Dieťa sa učí v hre podať a vrátiť
loptu, čo môže neskôr zakomponovať do situácie, ktorá si vyžaduje tento proces podania a
vrátenia. Týmto spôsobom si teda dieťa osvojuje princíp príčiny a následku a učí sa
porozumieť kauzálnym javom, čím sa následne formuje rozvoj poznávacích procesov
(Crawley et al., 1978; Fantasia et al., 2014; Gustafson, Green & West, 1979; Ross & Kay,
1980).
Herné aktivity plnia v rámci sociálnej interakcie medzi matkou a dieťaťom, aj v rámci
emocionálneho a kognitívneho vývoja rozhodujúcu rolu. Popis jednotlivých typov herných
aktivít nám tiež ukázal, že sociálne hry a sociálne herné rutiny sa odlišujú predovšetkým vo
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svojej štruktúre a zapojenia jednotlivých modalít matky. Sociálne hry sú voľné,
neštrukturované aktivity, pri ktorých nie je možné dopredu určiť začiatok, priebeh a koniec.
Sociálne hry nepodliehajú konkrétnej forme, zatiaľ čo sociálne herné rutiny sú dieťaťu dobre
známe a ako už samotný názov vypovedá – rutinné. Keďže sociálne herné rutiny vytvárajú
svojou štruktúrou známy opakujúci sa formát, tvoria pre dieťa adekvátny kontext, ako
anticipovať činnosť a zdieľať s matkou hernú aktivitu. Spôsob akým matka s dieťaťom
kooperujú na herných rutinách bude predmetom nasledujúcej časti.
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3 Rola matky v hernej interakcii
Hra je založená na pozitívnej reciprocite medzi matkou a dieťaťom a stáva sa
nenahraditeľným zdrojom, z ktorých vyvierajú vzťahy rodičov s ich deťmi a odkiaľ sa ďalej
rozvíjajú integračné a komunikačné schopnosti dieťaťa smerom k symbolickej hre
(Dittrichová et al., 2004).
Sobotková a Dittrichová (2006) zdôrazňujú rolu matky v rámci poskytovania opory
dieťaťu v hernej činnosti. Bez podpory dospelých sa hra v rannom období detstva nezaobíde.
Dieťa síce dokáže vnímať okolitý svet, ale nie je schopné mu zatiaľ naplno porozumieť.
Úlohou dospelých je teda sprostredkovať dieťaťu svet a spraviť ho pre dieťa
zrozumiteľnejším. Matka je v ponímaní Sterna (2002) dominantná osoba, ktorá
sprostredkováva dieťaťu prvotný kontakt s vonkajším svetom. Prostredníctvom repertoáru
správania matky dieťa usudzuje na vlastnosti vonkajšieho sveta a začína si vytvárať
konštrukty ako neživé objekty i ľudské bytosti vonkajšieho sveta vyzerajú, fungujú, aké majú
vlastnosti.
Hra ako vzájomná výmena medzi partnermi je charakterizovaná obojstranným
vzájomným zapojením oboch partnerov, striedaním produkcie významových celkov a
repetíciou činností oboch partnerov (Ross & Kay, 1980). Počas sociálnej interakcie sa matky
snažia udržať dieťa v stave nabudenia a pozornosti, počas ktorej dieťa vytvára sociálne druhy
správania, ktoré pozostávajú z úsmevov, vokalizácií a ktoré opätovne fungujú ako podnet pre
snahu matky udržať dieťa všímavé a aktivované (Stern et al., 1975; Trevarthen, 1993;
Tronick, 1989). Podľa Sterna (1974, 2002) je cieľom interakcie medzi matkou a dieťaťom
udržanie optimálnej úrovne vzájomnej pozornosti a excitovanosti, počas ktorého deti dávajú
najavo svoje pozitívne prežívanie a následné správanie v podobe úsmevov, smiechu a
podobných prejavov.
Sociálne interakcie medzi matkou a dieťaťom sú závislé na kompetencii matky
iniciovať, štrukturovať a opakovať hry. Repetícia totiž umožňuje dieťaťu lepšie porozumenie
pravidlám interakčnej výmeny a predikovanie ďalších krokov partnera v prebiehajúcej hernej
rutine (Ross & Kay, 1980). To znamená, že čím viac dochádza k repetícii určitého správania,
tým jednoduchšie dieťa v budúcnosti dokáže anticipovať priebeh interakcie.
Matka v interakcii s dieťaťom používa jednoduché prehľadné a opakujúce sa
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prototypy správania (Papoušek & Papoušek, 1984). Spočiatku vystupuje ako aktívny prvok
pri nadväzovaní hernej interakcie s dieťaťom, kedy hru iniciuje a snaží sa zachytiť pohľad
dieťaťa. Nastáva okamih vzájomného pohľadu, od ktorého závisí, či sa hra rozvinie alebo
bude pokus neúspešný (Stern, 2002). Samozrejme, nie každý pokus dopadne úspešne
obojstranným záujmom, či už na strane matky alebo dieťaťa (Sobotková & Dittrichová, 2006;
Stifter & Moyer, 1991; Tronick, 1989).
Papoušek a Papoušek (1987) ďalej vymedzili rolu dospelého v rámci hernej interakcie
ako partnera s didaktickými kompetenciami. Prostredníctvom hry totiž prebieha nezámerné
učenie, ktoré môže úspešne prebiehať len za predpokladu, že matka volí pre dieťa jasnú
stimuláciu, ktorá sa vyznačuje repetíciou v pomalom tempe a pravidelnými prestávkami.
Od matky vo veľkej miere záleží, či sa vôbec herná činnosť uskutoční a akým
spôsobom bude prebiehať. To, akým spôsobom bude dieťa na herných rutinách participovať,
je závislé od toho, ako je matka schopná poskytovať repetície správania. Na strane matky
vystupuje rada faktorov, ktoré sa premietajú do priebehu sociálnych herných rutín. V našom
prípade hovoríme o senzitivite matky, s ktorou súvisí koncept intuitívneho rodičovstva a
prosociálne správanie zamerané na dieťa.

3.1 Intuitívne rodičovstvo
Rodičia pristupujú k dieťaťu v rámci interakcie špeciálnym spôsobom, ktorý vychádza
z konceptu intuitívneho rodičovstva. Papoušek, Jürgens a Papoušek (1992) deklarujú, že
rodičia sú od prírody vybavení k tomu, aby svojím správaním dokázali poskytnúť dieťaťu
podporu v rámci poznávania a porozumenia svetu. Rodičia volia intuitívne a nevedome také
formy správania, aby boli dieťaťu zrozumiteľné. Toto správanie sa prejavuje prispôsobovaním
načasovania a hlasitosti podnetov na udržanie a prilákanie pozornosti dieťaťa, taktiež
zjednodušujú svoju reč a upravujú mimický prejav.
Keďže reč dieťaťa sa ešte len rozvíja, rodič sa prispôsobuje týmto obmedzeným
schopnostiam a používa pre-verbálnu formu reči. Tieto adaptácie rodičom umožňujú zapájať
sa do pre-verbálnych výmien s dieťaťom (Papoušek et al., 1992). Obaja sa tak môžu v týchto
výmenách angažovať ako recipient i komunikátor. Dospelý sa pred komunikáciou snaží
pripraviť dieťa navodením pozitívneho stavu, prispôsobením sa jeho momentálnemu stavu,
potrebám, záujmom, podporovaním očného kontaktu a poskytovaním adekvátnej miery a
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intenzity podnetov (Papoušek & Papoušek, 1987).
To, že hra prebieha v dyadickom kontexte, umožňuje dieťaťu poznať správanie osôb
okolo seba, precvičovať si komunikačné vzorce a poznávať vzťahy a súvislosti medzi svojím
správaním a správaním rodiča. Rodičia v interakcii s dieťaťom často používajú jednoduché,
prehľadné a opakujúce sa prototypy správania (Papoušek & Papoušek, 1987). Intuitívne
mechanizmy rodiča vytvárajú v dieťati pocit, že mu rodič rozumie a tým vytvára pocity
bezpečia, istoty a uspokojenia (Papoušek & Papoušek, 1984; Sobotková & Dittrichová, 2006).
Dittrichová et al. (2004) ďalej tvrdia, že rodič intuitívne vie, ako dieťa stimulovať, chlácholiť,
ako zaujať jeho pozornosť, načasovať a prispôsobiť intenzitu stimulácie podľa behaviorálneho
stavu dieťaťa, ako upraviť svoju reč a mimické výrazy úrovni dieťaťa, adaptovať svoje
správanie, aby bolo pre dieťa predvídateľné a zrozumiteľné a ako sa nechať intuitívne viesť
signálmi spätnej väzby dieťaťa.
Na druhej strane sa ukazuje, že nie každá matka dokáže aplikovať koncept
intuitívneho rodičovstva (Mäntymaa, 2006; Sobotková & Dittrichová, 2006). Rodičia sa v
kvalite interakcie s deťmi odlišujú a preto môže dochádzať k nesprávnym interpretáciám
signálov, ktoré môžu dieťa zaťažovať. Dieťa ani v tomto ohľade nie je pasívne odkázané a
prijímajúce podnety, ktoré k nemu prichádzajú. Tronick (1989) popisuje spôsob, akým si
dieťa ranného veku reguluje priebeh interakcie i emócií. Dieťa zatvorením očí, otočením
hlavy a pohľadom preč signalizuje rodičovi, že už nechce ďalej prijímať ďalšie stimuly a
potrebuje určitý čas na oddych. Naopak senzitívny rodič tieto signály vníma a dokáže správne
interpretovať a zvoliť nižší level stimulácie. Rodič, ktorý si nie je vedomý týchto signálov
alebo ich neadekvátne interpretuje, napr. tým, že si ich vykladá ako nezáujem dieťaťa alebo
ako negatívny vzťah k rodičovi, môže nadmerne stimulovať dieťa alebo zapríčiní jeho
následné stiahnutie z interakcie (Mäntymaa, 2006).

3.1.1 Sociálne správanie matky zamerané na dieťa
Počas hry matka volí špeciálny druh interpersonálneho správania, čo je správanie,
ktoré sa kvalitatívnym spôsobom výrazne líši od správania dospelého k dospelému. Ide
o formu sociálneho správania, ktoré vyvoláva kontakt s dieťaťom ranného veku a je
prispôsobené jeho kapacitám a preferenciám (Stern, 1974; 2002). Stern nazýva tento typ
správania „dieťaťom-vyvolané správanie“ (infant elicited behavior). Toto správanie je patrné
vo všetkých formách sociálnej interakcie rodiča s dieťaťom a prebieha bez predošlého
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úmyslu, prirodzene.
Tým, že rodičia volia tieto špecifické druhy správania, na ktoré dieťa viac reaguje
(Dittrichová et al., 2004; Stern, 1974), sa recipročne podieľajú na posilňovaní vlastného
rodičovského sebavedomia a svojho intuitívneho rodičovstva (Dittrichová et al., 2004).
Hovoríme o prejavoch v rámci hernej aktivity na úrovni mimických, gestikulačných,
kinetických a hlasových vzorcov (Stern, 2002). Tieto procesy umožňujú vyvolanie a udržanie
pozornosti dieťaťa, vyvolanie pozitívnych emócií a udržiavanie pozitívneho naladenia
dieťaťa. Centrálnym aspektom rodičovskej hravosti je silný sklon rodičov citlivým spôsobom
reagovať na vizuálne, mimické a hlasové prejavy dieťaťa. Táto hravá forma interakcie sa pre
dieťa stáva náramným zdrojom sebauspokojenia (Papoušek & Papoušek, 2002; Stern, 1974).
Tento druh správania vyvoláva zmeny aj na rečovej úrovni. V tomto prípade hovoríme
o reči zameranej na dieťa (tzv. baby talk), ktorá vytvára zmeny na úrovni syntaxu,
vyslovovania a dĺžky výrokov (Papoušek, 1994; Stern, 1974; 2002). Reč rodičov
k novorodencom je vlastne formou prispôsobenia sa obmedzeným schopnostiam dieťaťa
spracovávať najdôležitejšie vlastnosti rodičovského jazyka (Dittrichová et al., 2004).
Matka vyslovuje pomalšie, vyslovovanie samohlások je dlhšie, používa kratšie slová
(väčšinou jednoslabičné) a často ich opakuje (Sobotková & Dittrichová, 2006; Stern, 1974;
2002). Rodičia sa v reči k dieťaťu vyhýbajú syntaktickým a lexikálnym vlastnostiam, často
využívajú zvolania, citoslovcia, prezývky, modelové a imitačné zvuky. Pauzy medzi výrokmi
matky sú dlhšie a umožňujú “spracovanie” toho, čo bolo práve povedané (Dittrichová et al.,
2004; Sobotková & Dittrichová, 2006; Stern, 2002).
Mnoho odlišností prebieha aj na neverbálnej úrovni reči. Obecne možno povedať, že
sa objavuje množstvo neverbálnych hyperbolizovaných prvkov, ktoré viac popisuje Stern
(1974; 2002). Hlas sa tiež vyznačuje väčším rozsahom, celkovo je položený vyššie, často
prechádza do falzetu, čo sa vyskytuje u žien i mužov. Rovnako na úrovni intenzity hlasu
dochádza k zmenám omnoho dramatickejšie a výraznejšie než v porovnaní s rozhovorom s
dospelými. Na slová a slabiky je kladený väčší dôraz. Na dieťa zameraná reč sa tiež prejavuje
výraznou melódiou, ktorá v porovnaní s rečou zameranou na dospelého nepôsobí tak
monotónne (Papoušek, 1994).
Sociálne správanie matky zamerané na dieťa sa tiež vyznačuje prehnanou mimikou.
Toto zveličovanie sa prejavuje i na časovej rovine. Nielenže rodič používa zvýraznené
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mimické prejavy, ale preťahuje i dĺžku trvania týchto prejavov, zároveň mimické prejavy
používa a prezentuje pomaly (Stern, 1974; 2002). Najbežnejším výrazom, ktorý je typický pre
mimický prejav počas hry matky s dieťaťom, je výraz predstieraného prekvapenia, kedy
matka nadvihne obočie, ústa a oči má doširoka otvorené a hlavu naklonenú dohora (Stern,
2002).
Ďalší prvok, ktorý tento typ správania zameraného na dieťa obsahuje, je pohľad.
Charakter pohľadu sa však kvalitatívne i kvantitatívne odlišuje od pozerania do očí medzi
dospelými (Sobotková & Dittrichová, 2006). Peery a Stern (1976) uvádzajú, že pohľad matky
sa môže orientovať na dieťa až v 70 percentách času hernej interakcie. Pohľad je často
doprevádzaný vokalizáciami matky. Matka prostredníctvom pohľadu, ale takisto prejavov
smiechu, úsmevov a výrazov tváre, podporuje dieťa v prežívaní vlastných pozitívnych emócií
(Tamis-LeMonda et al., 2002).
Stern (1974; 2002) uvádza, že v interakcii s dieťaťom sa matka prejavuje aj na
modalite pohybovej. Matka pohyby zvýrazňuje a dramatizuje svoj prejav, používa nezvyčajný
rytmus a tempo pohybov, taktiež rapídne a nárazovo vchádza a vychádza z intímnej
proximálnej oblasti dieťaťa, čo udržuje dieťa v aktivite a bdelosti.

3.2 Senzitivita matky
Senzitivita matky sa považuje za podstatný rys materského správania v interakcii
s dieťaťom a taktiež za zásadný prvok stavu "byť dobrou matkou" (Matějček & Pokorná,
1994). Senzitivita umožňuje matke v rámci interakcie citlivým spôsobom vnímať a reagovať
na signály, ktoré prichádzajú od dieťaťa. Na kvalitatívnej úrovni je dôležitá správnosť a
presnosť interpretácie, taktiež vhodnosť, presnosť a správne načasovanie reakcie matky na
stimul dieťaťa (Ainsworth, et al., 1978).
Ainsworth et al. (1974), Bartling et al. (2010) vo svojej štúdii zistili, že úroveň
senzitivity matky sa ukazuje ako kľúčový parameter, ktorý rozhoduje medzi optimálnym a
neadekvátnym interakčným štýlom matky. Senzitivita matky je zodpovedná za schopnosť
matky vnímať a interpretovať správne komunikáciu dieťaťa a adekvátnym spôsobom
reagovať na jeho signály. Je dôležité, aby matka volila takú formu stimulácie dieťaťa, aby
nedochádzalo k nadmernej záťaži a hyperstimulácii dieťaťa alebo naopak, aby neboli
požiadavky na dieťa príliš nízke a tým by prestala byť hra pre dieťa zaujímavá (Sobotková &
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Dittrichová, 2006). Ak naopak rodič venuje dieťaťu svoju pozornosť a citovú účasť na
interakcii, prejavuje citlivosť zachytiť a reagovať na kľúčové signály správania dieťaťa.
Senzitívny rodič dokáže rozpoznať hranice tolerancie dieťaťa, pripravenosť reagovať,
frustrovanosť, uspokojenie z úspechu a naplnenia potrieb (Dittrichová et al., 2004).
Matka by mala zohľadňovať taktiež celkový behaviorálne-emočný stav dieťaťa a
momentálnu úroveň vigilancie a vyčerpania, preferenciám a záujmu (Dittrichová et al., 2004).
V rámci voľby hry by mala matka prihliadať na vývojovú úroveň dieťaťa a samozrejme
javom, ktoré prinášajú kojencovi radosť, uspokojenie a sú preňho významné (Stern, 1985).
Senzitívna matka si je tiež vedomá konštitučných predispozícii dieťaťa, ktoré určujú
optimálny stav nabudenosti, prahovej citlivosti, tolerancie a preferencií podnetov, a volí takú
stimuláciu, ktorá nie je v rozpore s osobnostným založením dieťaťa (Gartstein et al., 2008;
Stern, 1985).
To, aké správanie matka volí a dokáže senzitívne vnímať jednotlivé faktory na strane
dieťaťa, ovplyvňuje celkovú kvalitu hry medzi matkou a dieťaťom. Bigelow (1998) uvádza,
že čím viac je matka senzitívnejšia k prejavom dieťaťa, tým viac podporuje presvedčenie
dieťaťa, že je pôvodcom deja v rámci interakcie s druhými. V súvislosti s tým Watson (1985)
popisuje tendenciu u detí v rannom období vytvárať si asociácie medzi objektami a
udalosťami jednoduchšie za predpokladu, že dostávajú na svoje správanie spätnú väzbu. Tým
získavajú pocit, že svojím správaním určitým spôsobom determinujú svoje okolie, čo
posilňuje a motivuje ďalšie „učenie“ a interakciu s prostredím.
Matky, ktoré nie sú dostatočne senzitívne voči prejavom dieťaťa, majú tendenciu
interakciu s dieťaťom nadmerne kontrolovať alebo neúmerne stimulovať (Tronick, 1989).
Stimuly, ktoré poskytujú dieťaťu sú príliš intenzívne a nedovoľujú dieťaťu prichádzajúce
nadmerné stimuly samostatne regulovať. V prípade, že dieťa sa pokúša o zníženie vplyvu
stimulov, odvracia zrak. Matka, ktorá nedokáže citlivo vnímať potreby dieťaťa naopak
eskaluje intenzitu alebo rôznorodosť správania (Bartling et al., 2010). Zahlcujúca matka
nedovolí dieťaťu pohľad odvrátiť a nastavuje svoju tvár a telo smerom, akým pohľad dieťa
smeruje. Matka tak dieťa zaťažuje nadmernou stimuláciou a deprivuje v schopnosti regulovať
svoje správanie (Sobotková & Ditrichová, 2006; Stern, 1974). Opakom sú hypostimulačné
matky, ktoré do hernej situácie vkladajú veľmi nízku úroveň kontroly a presúvajú na dieťa
disproporčné množstvo kontroly. Hypostimulačné matky prenechávajú zodpovednosť na
dieťa a čakajú, kým dieťa neiniciuje interakciu samo. Hypostimulujúca matka nestimuluje
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dieťa, ale necháva sa sama stimulovať jeho iniciáciou (Sobotková & Ditrichová, 2006)
Stern (1974) uvádza ohľadne abnormálnych reakcií matiek taktiež tendencie reagovať
hypersenzitívne na "odmietnutie" dieťaťa. Ak dieťa sústredí svoju pozornosť mimo správanie
matky, tá si to však egocentricky vysvetľuje ako odmietnutie interagovať s matkou než by to
mala interpretovať ako dočasný stav, a ukončuje svoju činnosť predčasne.

3.2.1 Zóna proximálneho vývoja
Podľa Vygotského (1978) je hra hlavným činiteľom vo vývoji dieťaťa. Dieťa sa
posúva vo vývoji prostredníctvom hernej činnosti a je podstatnou determinantou vo vývoji
dieťaťa. Hra vytvára zónu proximálneho vývoja dieťaťa. Dieťa si v rámci hry v interakcii
s matkou zakúša správanie mimo svoju vekovú kategóriu, inak než je jeho bežné správanie,
príp. jeho vlastnosti.
Podobné tvrdenie podáva (Hodapp et al., 1984). Autori popisujú tzv. proces
„scaffolding“, čo je proces snahy o zvýšenie alebo zlepšenie najvyššie dosiahnutého
pokročilého správania v určitom danom čase za predpokladu, že hra nestratí svoj hravý a
zábavný charakter. Toto podporné správanie matky posilňuje dieťa v hre, umožňuje
prostredníctvom hernej aktivity dosahovať vyšší level osvojeného správania a tým vytvára
most medzi sociálnym a kognitívnym svetom dieťaťa. Týmto procesom dochádza
k rýchlejšiemu osvojovaniu určitej schopnosti u dieťaťa v porovnaní s predpokladom, že
matka danú činnosť nevykonáva. Osvojenie prebehne približne s dvojmesačným oneskorením
v porovnaní s tým, ak k tejto činnosti nedochádza. Matky tak pomáhajú dosiahnuť rýchlejšie
zónu proximálneho vývoja.
Keďže hry predstavujú sociálny kontext pre osvojenie jednotlivých špecifických
shopností, možno predpokladať, že matky sa budú snažiť podporovať toto osvojovanie svojím
špecifickým, na dieťa zameraným prístupom (Gustafson et al., 1979). Senzitivita matky
v mnohých ohľadoch zasahuje do sociálnej interakcie s dieťaťom. Prejavuje sa schopnosťou
vnímať, správne interpretovať a adekvátnym spôsobom reagovať na prejavy dieťaťa.
V súvislosti s hernou interakciou sa prejavuje schopnosť matky adekvátnym spôsobom
zaradiť hernú aktivitu do interakcie a usudzovať na kvalitu hernej interakcie zo správania a
reakcií detí (Bartling et al., 2010). Senzitivita tak vystupuje ako faktor na strane matky,
ovplyvňujúci hernú interakciu s dieťaťom.
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4 Dieťa a jeho rola v hernej interakcii
Rola dieťaťa v sociálnych herných rutinách je predmetom nezrovnalostí v názoroch
jednotlivých štúdií. Je možné rozlíšiť dva prístupy či tendencie vo vnímaní role dieťaťa
v rutinných herných interakciách. Prvý prístup pracuje s časovým hľadiskom, čo znamená, že
pracujú s rolou dieťaťa na základe veku. Tento prístup rozlišuje aktívne a pasívne postavenie
dieťaťa v interakcii (Ross & Kay, 1980). Jednotliví autori zastávajú hľadisko, že dieťa
spočiatku vystupuje ako pasívny prvok interakcie (Bruner, 1983; Bruner & Sherwood, 1976;
Crawley et al., 1978; Gustafson et al., 1979; Hodapp et al., 1984; Matějček & Pokorná, 1994;
Ratner & Bruner, 1978; Ross & Lollis, 1987) a iniciatíva vychádza v najrannejšom období zo
strany matky. Bruner (1977), Gustafson et al. (1979), Ratner a Bruner (1978) deklarujú, že
spočiatku je participácia dieťaťa na štrukturovaných hrách obmedzená na minimum. Celú
aktivitu preberá matka a zameriava svoju aktivitu na upútanie vizuálnej pozornosti, vzrušenie
a vytvorenie pozitívneho afektu dieťaťa.
Matky v najrannejšom období volia väčšinou jednoduché hry, ktoré sú založené
predovšetkým na stimulácii dieťaťa (Tamis-LeMonda et al., 2002). V tomto prípade hovoríme
skôr o sociálnych, neštrukturovaných hrách, ktoré zahŕňajú vo veľkej miere aktívne dotýkanie
sa dieťaťa (Ross & Kay, 1980). Matky pravdepodobne zohľadňujú senzomotorickú úroveň
dieťaťa (Piaget, 1952; 1962). Čím je dieťa staršie, tým menej taktilných hier volí matka pri
interakcii s ním (Crawley et al., 1978).
Bruner (1977), Crawley et al. (1978), Crawley, Sherrod (1984), Gustafson et al.
(1979), Miller, Commons (2007), Ratner a Bruner (1978) spájajú práve druhú polovicu
prvého roku dieťaťa, konkrétne medzi 6 a 10 mesiacom so zvýšením aktívnej role detí na
herných činnostiach. Tento nástup autori spájajú s výskytom stúpajúcej tendencie ku
štrukturovaným hrám. Jednotliví autori spájajú prvok aktívnejšej participácie dieťaťa
s možnosťou prispievať do štruktúry hry (Bruner & Sherwood, 1976; Ratner & Bruner, 1978)
a s objavením rytmu v hre (Ross & Kay, 1980).
Postupom času sa rola matky stáva čoraz viac pasívnejšia a rola dieťaťa čoraz viac
aktívnejšia. Akonáhle dieťa začne byť v hre aktívne, matka sa sťahuje a podporuje dieťa
v interakcii (Ross & Kay, 1980). Dieťa vystupuje ako aktívny činiteľ hry vo veku 8 mesiacov
(Gustafson et al., 1979) a v 12 mesiacoch dokáže hru samo iniciovať (Ross & Kay, 1980).

31

Matka v tomto období už vystupuje väčšinou ako recipient interakcie (Brunner, 1977; Ratner
& Bruner, 1978). Matka akceptuje túto novo nadobudnutú schopnosť u dieťaťa a podporuje
ho (Bruner, 1975; Gustafson, Green & West, 1979; Ratner & Bruner, 1978). Časom je teda
dieťa schopné role striedať – vystupovať ako činiteľ alebo prihliadajúca osoba. Jeho rola v hre
získala novú kvalitu a stáva sa duálnou – dokáže vystupovať ako agent i recipient (Ratner &
Bruner, 1978; Ross & Kay, 1980).
Ukazuje sa, že v priebehu času sa hra matky s dieťaťom stáva komplexnejšou, dlhšie
trvajúcou a dieťa sa stáva čoraz viac angažované pre hru (Crawley et al., 1978). Pri porovnaní
prvého a druhého roku života, je dieťa v druhom roku omnoho viac aktívnejšie nielen
v priebehu hry, ale aj v iniciácii. Hay (1979) upozornil, že dieťa v tomto období iniciuje až 85
percent hier.
Druhý koncept pracuje s dominantnejším postavením dieťaťa v herných rutinách.
Tento prístup vychádza z predpokladu, že forma sociálnych rutín slúži ako dôležitý koncept,
na ktorom sa dá sledovať miera participácie na hrách vďaka jej štrukturovanému formátu
činnosti (Fantasia et al, 2014). Na rozdiel od vyššie spomínaného prístupu, ktorý vníma dieťa
najskôr ako pasívneho prijímateľa, výskumy na rutinných činnostiach (Reddy et al., 2013)
alebo rutinných hrách (Fantasia et al., 2014) ukázali, že dieťa ani v prvých mesiacoch života
nie je pasívnym účastníkom hernej interakcie.
Rutinné činnosti umožňujú dieťaťu nájsť v činnosti štruktúru a jej pochopením dokáže
predpovedať, aký bude následný krok. Tým, že sú rutiny deťom známe a umožňujú predikciu,
umožňujú im anticipovať činnosť druhých a vytvárať si očakávania voči správaniu ostatných
osôb (Ambrosini et al., 2013, Fantasia et al., 2014; Markova & Legerstee, 2006; Reddy et al.,
2013). Táto anticipácia krokov robí z dieťaťa aktívny prvok hernej interakcie už
v najrannejšom období.
Fantasia et al. (2014) sledovali herné rutiny a mieru participácie dieťaťa v období
troch mesiacov. Na základe modifikácií pôvodného multimodálneho formátu hry, deti
redukovali svoje pohyby tela, uhýbali pohľadom od matky a znížili svoje pozitívne naladenie.
Taktiež vykazovali vo významne vyššej miere šokové reakcie, keď bola hra prevedená bez
zvukového doprovodu. Autori potvrdili predpoklad, že deti si na základe štrukturovaných
zvukových a motorických prostriedkov vytvárajú svoje predpoklady a očakávania, ako by
mala situácia prebiehať. Ak nastane zmena bežného formátu, prejavujú známky nespokojnosti
a negatívny afekt. Dieťa sa môže snažiť narušenie bežnej rutiny napraviť a hernú interakciu
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obnoviť na známy rámec. Deje sa tak napr. prostredníctvom vokalizačných prejavov dieťaťa,
ktoré sa snažia matku aktivizovať (Ross & Lollis, 1987).
Ukazuje sa, že deti sú obecne senzitívne na akékoľvek zmeny, narušenia a náhodilosti
v správaní, ktoré sa vyskytujú v rámci interakcie s rodičom (Bigelow, 1998; Legerstee &
Markova, 2007; Tronick et al., 1978). Bolo zistené, že deti reagujú najviac na jednotlivcov,
ktorí interagujú na podobnej úrovni kontingencie ako kontingenčný level toho, čo im je
známe, to znamená na kontingenčnej úrovni matky. Štúdia dokonca poukázala, že deti
reagovali na povedomý level kontingencie matky, aj za predpokladu, že matky neboli natoľko
responzívne ako cudzia osoba (Bigelow, 1998).
Pochopenie štruktúry hry ako sekvencií úloh, ktoré sú založené na situovanom
praktickom, procedurálnom pochopení rutiny (Lerner, Zimmermann & Kidwell, 2011) a nie
ako nevyhnutnosť prítomnosti kognitívnej reprezentácie hry (Tomasello, 2009), umožňuje
dieťaťu byť naplno schopným partnerom v zdieľanej činnosti. Tieto zistenia poukazujú na
fakt, že deti už v rannom období nie sú len pasívnymi recipientami činností, ale sú schopné
aktívne participovať na akejkoľvek spoločnej rutine (Fantasia et al., 2014). Hraním sociálnych
hier sa dieťa pripravuje na zložitejšie, viac komplexné multimodálne interakcie, akými je
napr. verbálna komunikácia (Bruner, 1975).
Dostupná literatúra teda ukazuje, že na rolu dieťaťa v herných interakciách existujú
dva tendenčné pohľady. Prvý vníma rolu dieťaťa ako vyvíjajúcu sa štruktúru, kedy sa
z dieťaťa ako pasívneho recipienta interakcie stáva aktívny činiteľ interkcie (Bruner, 1977;
Bruner & Sherwood, 1976; Crawley et al., 1978; Gustafson et al., 1979; Ratner & Brunner,
1978; Ross & Kay, 1980; a i.), na základe senzomotorického zrenia (Piaget, 1952) a
následného pochopenia štruktúry interakcie (Crawley et al., 1978; Ross & Kay, 1980; a ďalší).
Druhý prístup vníma dieťa viac aktívne. Fantasia et al. (2014) v nedávnej štúdii zistili, že
rutina pomáha dieťaťu chápať úmysly a ciele druhých osôb. Dieťa citlivým spôsobom reaguje
na prerušenie či zmenu známej situácie, na čo reaguje negatívnymi prejavmi. Neverbálne
reakcie detí fungujú ako spätné reakcie na správanie matky a poskytujú informácie
o emočnom rozpoložení dieťaťa (Tronick, 1989; Stern, 2002).

4.1 Neverbálne reakcie dieťaťa v herných interakciách
V prvom roku života hrá vyjadrovanie emócií inštrumentálnu rolu v priebehu
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interakcie matky a dieťaťa (Tronick et al., 1978). Už od ranného obdobia začínajú deti
preverbálne komunikovať, a obe strany, či už matka alebo dieťa, sú dobre vybavené
k interakčným výmenám na preverbálnej úrovni (Murray & Trevarthen, 1986; Trevarthen,
2005).
Dieťa v rámci sociálnej interakcie nielenže považuje druhú osobu interakcie za
činiteľa poskytujúceho určitú úroveň kontingencie, či osobu reagujúcu na jeho prejavy
správania, ale taktiež ako osobu, s ktorou môže zdieľať svoje subjektívne prežitky (Stern,
1985). Deje sa tak prostredníctvom orientácie pohľadu, vokalizácií, výrazov tváre a
limbických prejavov (ktoré neboli v rámci štúdie sledované), čo sú jeho prvotné komunikačné
prostriedky (Colonnesi, Zijlstra, van der Zande & Bögels, 2012; Slee, 1984; Tronick, 1989).

4.1.1 Orientácia pohľadu
Orientácia pohľadu na matku je spájaná s angažovanosťou dieťaťa do interakcie
(Stern, 2002), či snahou o zdieľanie zážitkov a skúseností (Trevarthen, 1979). Orientácia
pohľadu je totiž silným kanálom, ako dieťa sprostredkováva okoliu svoje zámery (Stern,
1985; Trevarthen, 1979). Autori Cohn a Tronick (1983) spájajú averziu pohľadu dieťaťa s
negatívnym naladením, stresom či strachom. Odvrátenie pohľadu od matky tiež môže
signalizovať nedostatočný záujem či stratu záujmu (Stern, 2002). Prostredníctvom odvrátenia
pohľadu sa dieťa môže taktiež snažiť regulovať vlastné prežívanie, aby nenastalo zahltenie
organizmu (Brazelton et al., 1974; Tronick & Adamson, 1979).

4.1.2 Výrazy tváre a vokalizácie
Pozitívne výrazy tváre reprezentujú pozitívne prežívanie, radosť, angažovanosť pre
prebiehajúcu interakciu a spokojnosť dieťaťa. Negatívne výrazy zase poukazujú na
nespokojnosť dieťaťa, strach, stresovú situáciu či smútok (Stern, 2002; Tronick, 1989).
Pozitívne vokalizácie sa vyskytujú väčšinou v sprievode s pozitívnym výrazov tváre
(Markova & Legerstee, 2006) a poukazujú na pozitívne prežívanie a zaujatie dieťaťa
(Tronick, 1989). Podobne je to s negatívnymi vokalizáciami, ktoré sa vyskytujú v spojení
s negatívnymi výrazmi a poukazujú na celkovú negativitu dieťaťa, nervozitu či snahu odvrátiť
nevyhovujúcu situáciu (Dittrichová et al., 2004; Stern, 2002; Tronick, 1989). Výrazy tváre a
vokalizácie spoločne predstavujú a vytvárajú celkové afektívne prežívanie dieťaťa (Markova
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& Legerstee, 2006; Papoušek, 1994). Hlási tak svojmu prostrediu informácie o svojom
emocionálnom stave (Tronick, 1989).

4.1.3 Neverbálne prejavy v súvislosti s hernými rutinami
Deti v rannom období poskytujú matkám množstvo reakcií v podobe úsmevov,
pohybov hlavy, vokalizácií, prejavujú radosť, potešenie a venujú svoju pozornosť, keď sa
s nimi rodič hrá (Ratner & Bruner, 1978; Sobotková & Dittrichová, 2006; Stern, 1974).
Správanie matky je ohromne podporované týmito prejavmi dieťaťa a zároveň poskytuje
spätnú väzbu voči činnosti matky, ktorá na základe týchto reakcií svoje správanie v prípade
potreby modifikuje. Dieťa a jeho správanie teda nielenže funguje ako stimul pre aktivitu
matky, ale aj ako odpoveď. Tento princíp funguje vzájomne, teda aj na strane matky (Stern,
1974).
Ratner a Bruner (1978) poukázali na prejavy pozitívnych emócií na úrovni smiechu a
vokalizácií v súvislosti so štrukturovanou hrou. Autori popisujú tendenciu dieťaťa reagovať
afektívne v súvislosti s anticipáciou nasledujúcich krokov hernej rutiny. Stern (1974) zase
poukazuje na dlhšie trvajúce pohľady dieťaťa i matky v súvislosti s hernou interakciou.
Deti tiež vykazujú vo významne vyššej miere šokové reakcie, keď bola hra prevedená
bez zvukového doprovodu (Fantasia et al., 2014). Týmto sa snažili autori dokázať, že deti
pozitívne vnímajú, ak dokážu predvídať dej, ktorý má nastať. Fantasia et al. (2014), Tronick
et al. (1978) tvrdia, že pri narušení bežného priebehu sa podiel dieťaťa na hernej interakcii
znižuje, čo sa prejavuje v podobe zníženej miery úsmevu a smiechu, zvýšenej miery šokových
reakcií a zníženej aktivity telesných pohybov – to všetko ako výsledok zmätenej reakcie na
nejednoznačný, pozmenený podnet, ktorý sa vymyká ich bežnej skúsenosti.
Dieťa sa v rámci interakcie s matkou prejavuje prostredníctvom preverbálnych foriem
(Tronick, 1989). Umožňuje tak zdieľanie vlastných emocionálnych prežitkov, zámerov a
reakcií na správanie matky (Call & Marschak, 1966; Legerstee, 2009). Na základe charakteru
prejavov dieťaťa v hernej interakcii môžeme usudzovať na emócie spojené s týmito
činnosťami a taktiež sú reakciami dieťaťa na správanie matky.
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4.2 Temperament dieťaťa
Majoritným faktorom na strane dieťaťa, ktorý ovplyvňuje celkovú sociálnu a i hernú
interakciu matky a dieťaťa, je jeho konštitučné založenie (Gartstein & Rothbart, 2003; Murray
et al., 1996). Každé dieťa sa od narodenia prejavuje rozličným, sebe vlastným spôsobom. Táto
individualita sa prejavuje aj na úrovni interakcie so svojím okolím. Temperament predurčuje
dieťa na to, akým spôsobom spracováva a reaguje na podnety z prostredia (Gartstein &
Rothbart, 2003; Rothbart & Bates, 2006; Thomas, Chess & Birch, 1970, a i.).

4.2.1 Temperament detí v dojčenskom období
Dieťa v rannom období ešte nemá možnosť komunikovať prostredníctvom jazyka a
tak môže byť niekedy náročné porozumieť tomu, čo v danom okamihu potrebuje. Dieťa však
dokáže svoje potreby komunikovať prostredníctvom svojho správania (Hong & Park, 2012).
Jeho správanie však už od začiatku obsahuje známky individuality. Dieťa sa už od narodenia
prejavuje na základe svojho temperamentového založenia, ktoré je nezávislé od rodičovského
výchovného či osobnostného štýlu. Longitudinálna štúdia ukázala, že temperamentové rysy,
prítomné už v najrannejšom období pretrvávajú dlhodobo (Thomas et al., 1970).
Temperament tvorí jadro osobnosti a smeruje jej ďalší vývoj. Aj keď je
temperamentová zložka nezávislá od výchovného či osobnostného prístupu rodičov, je nimi
ovplyvňovaná a taktiež závislá od skúsenosti dieťaťa so svojím sociálnym prostredím. Preto
sa môžu jednotlivé temperamentové charakteristiky u každého jednotlivca prejavovať
rozličným špecifickým spôsobom (Rothbart & Bates, 2006). Citlivý rodič berie ohľad na tieto
individuálne zvláštnosti a prispôsobuje tomu taktiež svoju hru s dieťaťom (Sobotková &
Dittrichová, 2006). V rámci interakcií dieťaťa s okolitým svetom dochádza k vzájomnej
adaptácii dieťaťa s rodičmi i širším okolím a temperament vytvára akúsi platformu či funguje
ako prototyp pre ďalšie interakcie, ktoré si dieťa v priebehu života bude vytvárať (Bowlby,
1982).
V rámci štúdia detského temperamentu vzniklo niekoľko štúdií (Goldsmith & Campos,
1982, Thomas et al., 1970 a. i.), ktoré sa zhodujú na tom, že dieťa sa rodí s určitými
biologicky danými predispozíciami, ktoré ho disponujú k spôsobu, akým interaguje so svojím
prostredím, ako spracováva nové podnety a stresové situácie a ktoré vedú k tvorbe
osobnostných charakteristík a vzorcov správania. Temperamentové rysy sú okolnosťami
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prostredia ovplyvniteľné – môžu sa zosilniť, zoslabnúť, či vymiznúť a ovplyvniť tak
správanie i reakcie dieťaťa (Thomas et al., 1970).
Temperamentová zložka nie je stabilná od narodenia, ale rozvíja sa v rámci pôsobenia
už vyššie spomínaných faktorov, taktiež vplyvom rozvoja emócií a jednotlivých komponentov
emócií v rôznom veku (Izard, 2007) a vývoja motorických funkcií a systémov nabudenia,
vzrušenia (Rothbart, 1989).
Je prirodzené, že temperament vystupuje ako pôsobiaci faktor ovplyvňujúci rannú
interakciu dieťaťa a matky. Na význam konštitučných charakteristík upozorňuje štúdia
(Murray et al., 1996) skúmajúca rannú interakciu medzi dvojmesačnými deťmi a ich matkami.
Ukázalo sa, že deti motoricky hyperaktívne alebo hypoaktívne a charakterizované vyššou
mierou podráždenosti sú náročnejšími interakčnými partnermi.
U detí môžu byť črty extravezie alebo introverzie badateľné už na počiatku života
(Fordham, 1953). Individuálne temperamentové rozdiely predstavujú dôsledky pre vývoj
v rannom období i neskoršom detskom veku a podieľajú sa na formovaní osobnosti (Rothbart,
Ahadi & Evans, 2000). Individuálne rozdiely medzi deťmi sú nepochybne prítomné, avšak
výskumy ukazujú, že pre určité vekové intervaly môžu existovať generalizácie. Prvky
pozitívnych emócií sa objavujú už na začiatku života, avšak s väčšou spoľahlivosťou v období
dvoch a troch mesiacoch života a ich prejav sa v rámci prvého roku života zvýrazňuje
(Rothbart, 1989). Prejavy strachu sa predovšetkým objavujú v druhej polovici prvého roku
života dieťaťa, pričom sa rozvíja inhibícia kontaktu s novým, neznámym alebo intenzívnym
podnetom (Rothbart, 1988). Možno usudzovať, že tieto rozdiely môžu byť, už ako bolo vyššie
spomínané, dôsledkom odlišného zrenia vo vnímaní a prejavovaní emócií (Peltola, Leppänen,
Mäki & Hietanen, 2009), čo môže byť súčasťou evolučných adaptačných mechanizmov
(Vaish, Grossman & Woodward, 2008).

4.2.2 Temperament a hra
Temperament vystupuje ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich rannú interakciu matky
s dieťaťom (Murray et al., 1996; Mäntymaa, 2006, a i.). Štúdií, mapujúcich herné interakcie
medzi matkou a dieťaťom dojčenského veku v súvislosti s temperamentom dieťaťa, nie je
mnoho. Existujúce výsledky však prinášajú zaujímavé súvislosti.
Niektoré longitudinálne štúdie poukazujú na stabilitu temperamentu v priebehu času
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aspoň v rámci niektorých škál. Deti, ktoré sa v siedmich mesiacoch prejavovali aktívne,
impulzívne, pozitívnejšie, sa rovnalo prejavovali aj vo veku 24 mesiacov (Nakagawa &
Sukigara, 2014). Podobný výsledok bol zaznamenaný v štúdii (Field et al., 1987), ktorá
zistila, že vyššia hodnota dimenzie aktivity je spojená s vyššou mierou motorickej aktivity
dieťaťa počas hry.
Rothbart (1986) poukazuje na stabilitu predovšetkým v rámci pozitívnej emocionality
u detí medzi tromi a deviatimi mesiacmi veku a ich prejavoch v rámci interakcie. Podobne na
stálosť temperamentu usudzuje Field so svojimi spolupracovníkmi (Field et al., 1987). Autori
poukázali na stabilitu v dimenziách aktivita (motorická aktivita), rytmicita (pravidelnosť
v činnostiach – napr. spánok, jedlo), intenzita (intenzita v odpovedi na určitý stimul), nálada
(mood – afektívne reakcie voči ľuďom či denným rutinám), vytrvalosť (húževnatosť- stupeň
zotrvania pri rozličných činnostiach, napr. hre) medzi tretím a dvadsiatym mesiacom veku
dieťaťa. Autori tvrdia, že pokiaľ temperamentové dimenzie vystupujú ako zložky
špecifických prejavov v správaní a pokiaľ sa stabilita ukazuje v nich, tak možno hovoriť
o stabilite v temperamente u detí. Štúdie poukazujú na stabilitu minimálne na úrovni dimenzií
aktivity a afektivity dieťaťa.
Temperamentová zložka sa podieľa taktiež na formovaní tempa hry. U každého
dieťaťa sa prejavuje konzistencia v rámci individuálneho herného správania a taktiež
konzistencia tempa hry s hračkami rôznej komplexnosti (Wenckstern, Weizmann & Leenaars,
1984). Autori našli súvislosti s dimenziami intenzita (energia odpovedať, reagovať nezávisle
na jeho kvalite) a senzorická prahovosť (popisované ako nevyhnutná intenzita stimulácie,
ktorá evokuje badateľnú reakciu). Uvádzajú, že deti vyznačujúce sa rýchlym tempom hry
zaznamenávajú vyššie hodnoty práve v zmienených dimenziách. Pokiaľ sú tieto
temperamentové dimenzie stabilné, relatívne ostáva aj tempo hry.
Emocionálne ladenie dieťaťa zohráva dôležitú rolu v kvalite interakcie medzi matkou
a dieťaťom. Dieťa s pozitívnym naladením ("positivity in the mood") sa rýchlo adaptuje na
nové rutiny, osvojovanie pravidiel hry prebieha rýchlo, dokážu pohotovejšie participovať na
nových aktivitách a interakciách (Thomas et al., 1970). Pozitívne ladené deti sú tak
jednoduchším partnerom v interakcii. Rýchlejšie osvojovanie rutín môže viesť k širšiemu
repertoáru rutín pozitívnych detí a môžu tak rýchlejšie participovať na priebehu interakcie.
Naopak sklon detí k podráždenosti môže ovplyvňovať interakciu v negatívnom zmysle. Deti,
ktoré na počiatkoch dojčenského obdobia vykazovali známky podráždenosti, negatívneho
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ladenia, sa častejšie vyznačovali neistou väzbou k rodičovi a naopak menej podrážditeľné deti
si vytvárali častejšie bezpečnú väzbu (Van de Boom,1994). Štúdia ukazuje, že tendencia detí
k podráždenosti ovplyvňuje výrazne kvalitu interakcie medzi matkou a dieťaťom. Iná štúdia
potvrdzuje (Zeanah, Keener, & Anders, 1986), že dieťa s náročným temperamentom je menej
responzívne, to znamená, že interakcia s ním je náročnejšia.
Je však možné, že ide o vzťah vzájomný. Totiž matky s lepšou kvalitou hry popisovali
svoje 8-mesačné dieťa ako menej komplikované, dráždivé (Halpern, Garcia Coll, Meyer, &
Bendersky, 2001). Dôvodom môže byť aj fakt, že intruzívne, nedostatočne citlivé správanie
matky môže prispievať k tomu, že matka subjektívne hodnotí dieťa ako ťažšie zvládateľné,
ktoré môže vyvolávať u matky obťažujúce, vlezlé správanie, čo napokon môže platiť i
naopak. Deťom, ktoré sú vnímané ako viac náročné, s komplikovanejšími temperamentovými
črtami, ktoré sa vyznačujú nestálosťou, nižšou schopnosťou adaptácie a negatívnou
emocionalitou, sa dostáva menej responzívneho prístupu matky (Campbell, 1979).
Výsledky spomínanej štúdie ukázali (Halpern et al., 2001), že deti ktoré boli
s negatívnejším ladením a tie, ktoré boli označené ako náročné na zvládanie a interagovanie a
deti, ktorých úroveň pozornostných schopností bola nižšia, zaznamenali v neskoršom
vývojovom období horšie výsledky úrovne mentálneho vývoja. Autori tiež vyjadrujú
pravdepodobnosť, že tieto deti budú sabotovať proces preskúmavania okolitého prostredia, čo
zahŕňa aj interakciu s rodičovskou osobou. Dospelý tak musí vynaložiť omnoho viac úsilia
v korigovaní správania dieťaťa a následne pochopiteľne venuje menej času podnetným
interakciám.
V súvislosti s úrovňou pozornosti ako jednej z dimenzií temperamentu, iná štúdia
(Rothbart, Derryberry & Posner, 1994) poznamenáva, že deti, ktoré preukazujú nižšie
hodnoty v pozornosti v rámci merania temperamentu, môžu byť rýchlejšie prestimulované
podnetnou interakciou dospelého. Naopak deti, ktoré skórujú vyššie na úrovni pozornosti
dokážu interagovať efektívnejšie so svojím prostredím a získavať väčší benefit i z viac
stimulatívneho sociálneho prostredia.
Japonská štúdia (Nakagawa & Sukigara, 2014) zvýraznila rolu hry ako utišujúceho,
stres tlmiaceho faktoru (soothing technique) a jej vplyv na vývoj temperamentu v rannom
období. Odvrátenie pozornosti a sústredenie na odlišný stimul umožňuje dieťaťu odvrátiť
pozornosť od momentálneho stresu. Ukázalo sa, že matky, ktoré frekventovane využívajú
príležitosť odvrátenia pozornosti od momentálneho nepríjemného stavu tým, že dieťa
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orientujú na iný podnet, pozitívne determinovali kontrolný systém pozornosti dieťaťa
v neskoršom veku (Bornstein, 1985).
Skúmanie temperamentovej zložky osobnosti dieťaťa a poznanie konkrétneho
temperamentu u konkrétneho dieťa dovoľuje rodičovi modifikovať a aplikovať svoj
rodičovský prístup (Hong & Park, 2012). Uvedomovanie a zohľadňovanie roly detského
temperamentu môže napomáhať rodičom v spôsobe, ako pristupovať k svojim deťom a
vyhnúť sa tak rozvoju problematického správania (Thomas et al., 1970).
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Empirická časť
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5 Predpoklady a ciele výskumu
V rámci empirickej časti tejto práce sme zmapovali spontánny výskyt sociálnych
herných rutín, ktoré sa vyskytujú v prirodzenej rannej interakcii medzi matkou a dieťaťom.
Oproti iným štúdiam (napr. Fantasia et al., 2014), ktoré skúmali herné rutiny prostredníctvom
zadaných a modifikovaných úloh, vnímame ako výhodu nášho dizajnu voľnej interakcie
možnosť sledovať tento druh interakcií v prirodzenejšej forme, prostredníctvom čoho
môžeme získať dôveryhodnejší prehľad o tom, ako sa matka s dieťaťom hrajú rutínne hry.
Dokážeme si tak vytvoriť adekvátnejší obraz o tom, ako tieto hry fungujú v reálnom živote.
Herné rutiny boli detekované na základe vypracovaných kritérií a analyzované
prostredníctvom videozáznamu.
V súčasnosti postrádame štúdie, ktoré by sa vo väčšej miere venovali predmetu
sociálnych herných rutín a poskytli by vhľad do ich štruktúry a charakteru. Naším cieľom
bolo zistiť, či sa už v prvej polovici prvého roku života objavujú sociálne rutiny v hernom
repertoári matiek a detí, a tiež spôsob, ako na ne deti reagujú v rámci výrazových,
vokalizačných prejavov a orientácie pohľadu. Predchádzajúce štúdie síce venovali svoju
pozornosť štúdiu herných rutín (Bruner, 1977; 1983; Bruner & Sherwood, 1976; Crawley et
al., 1978; Crawley & Sherrod, 1984; Gustafson et al, 1979; Hodapp et al., 1984; Ross & Kay,
1980; Ratner & Bruner, 1978) predovšetkým z vývojového hľadiska, avšak súčasný výskum
chýba. Jedna z mála nedávnych štúdií (Fantasia et al., 2014) poukazuje na aktívnu rolu
dieťaťa už pred dovŕšením 6 mesiacov, ktoré reaguje na rutínne hry pozitívnou afektivitou a
dokáže anticipovať priebeh rutiny.
Sociálne herné rutiny nás zaujímalo v súvislosti s faktormi matky a dieťaťa. Zistenie
vzťahu medzi hernými rutinami a materskou senzitivitou bolo druhým cieľom našej práce. Pre
meranie senzitivity matky bola použitá dimenzia vrelá senzitivita konštruktu Maternal Affect
Attunement (Bartling, et al., 2010), ktorú sme kódovali z prejavov matky v interakcii.
Posledným cieľom výskumnej činnosti bolo zistenie vzťahov medzi hernými rutinami a
temperamentom dieťaťa. Hodnoty temperamentu sme získali prostredníctvom hodnotenia
matiek na škálach dotazníku IBQ-R (Gartstein & Rothbart, 2003).
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5.1 Výskumné otázky a hypotézy
V rámci tejto práce boli definované nasledujúce výskumné ciele, z ktorých potom
vyplynuli výskumné otázky. Zámerom práce bolo:
I. Zmapovať výskyt a charakter sociálnych herných rutín u 4-mesačných detí a ich
matiek.
II. Sledovať reakcie dieťaťa v súvislosti s hernou aktivitou.
III. Identifikovať vzťah medzi hernými rutinami a senzitivitou matky.
IV. Identifikovať vzťah medzi hernými rutinami a temperamentom dieťaťa.

Formulácia výskumných otázok
1. Sociálne herné rutiny:

a) Sú prítomné sociálne herné rutiny v interakcii medzi matkou a dieťaťom vo veku 4
mesiacov?

b) Existujú špecifiká vo výskyte a charaktere sociálnych herných rutín v rámci
sociálnej interakcie matiek a ich 4 mesačných detí?

2. Prejavuje sa dieťa na úrovni výrazov tváre, vokalizácií a orientácie pohľadu iným
spôsobom počas hernej situácie než v bežnej interakcii?

3. Existuje vzťah medzi sociálnymi hernými rutinami a senzitivitou matky?

4. Je prítomný vzťah medzi sociálnymi hernými rutinami a jednotlivými škálami
temeperamentu dieťaťa?
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Z výskumných otázok boli vytvorené nasledujúce hypotézy
H01A: Sociálne herné rutiny nie sú prítomné v interakcii medzi matkou a
dieťaťom vo veku 4 mesiacov?
HA1A: Sociálne herné rutiny sú prítomné v interakcii medzi matkou a
dieťaťom vo veku 4 mesiacov?

H01B: Neexistujú žiadne špecifiká vo výskyte a charaktere sociálnych herných
rutín v rámci sociálnej interakcie matiek a ich 4 mesačných detí?
HA1B: Existujú špecifiká vo výskyte a charaktere sociálnych herných rutín v
rámci sociálnej interakcie matiek a ich 4 mesačných detí?

H02A: Neexistuje rozdiel v prejavoch dieťaťa medzi hernou a bežnou
interakciou dieťaťa s matkou.
HA2A: Existuje rozdiel v prejavoch dieťaťa medzi hernou a bežnou
interakciou dieťaťa s matkou.

H03A: Neexistuje vzťah medzi medzi sociálnymi hernými rutinami a
senzitivitou matky?
HA3A: Neexistuje vzťah medzi medzi sociálnymi hernými rutinami a
senzitivitou matky?

H04A: Neexistuje vzťah medzi sociálnymi hernými rutinami a temperamentom
dieťaťa.
HA4A: Existuje vzťah medzi sociálnymi hernými rutinami a temperamentom
dieťaťa.
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6 Metodologický postup
6.1 Výskumný súbor
Počiatočný nábor matiek s ich deťmi prebiehal prostredníctvom kontaktu v
prenatálnych centrách pre budúcich rodičov a taktiež na voľnočasových krúžkoch, ktorých sa
matky so svojimi deťmi zúčastňovali. Z celkového súboru 64 matiek, bolo do výskumnej
vzorky zaradených 52 matiek s deťmi, u ktorých sme sledovali herné rutiny. 12 dvojíc bolo
vylúčených predovšetkým kvôli neschopnosti absolvovať či dokončiť procedúru, najčastejšie
kvôli plaču alebo podráždenosti dieťaťa.
Z celkového súboru detí bolo 27 detí ženského a 25 mužského pohlavia. Všetky deti
boli zdravé s Apgar skóre (po 5 minútach od narodenia) v hodnotách 6 až 10 bodov.
Priemerný vek detí zúčastnených na interakcii bol 4.5 mesiaca (M = 137.90 dní, SD = 17 dní).
Väčšinu vzorky tvorili prvorodené deti (88%).
Priemerný vek matiek počas pôrodu dieťaťa bol 31 rokov (SD = 3.92 roku) s vyšším
vzdelaním v priemere 5.5 roka (SD = 2.56 roka). Všetky matky boli europoidnej rasy a
pochádzali zo strednej až vyššej sociálnej vrstvy. Matky s deťmi pochádzali vo väčšine
prípadov z Prahy či častí, ktoré prislúchajú hlavnému mestu.

6.2 Procedúra
Po príchode bol matkám vysvetlený priebeh celej procedúry a predložený
informovaný súhlas. Matky na začiatku vyplnili demografický dotazník a dotazník na
posúdenie temperamentu dieťaťa.
Dieťa bolo umiestnené do sedačky pred stoličku matky takým spôsobom, aby mohlo s
matkou interagovať tvárou v tvár vo vzdialenosti približne tridsať centimetrov. Celá interakcia
bola nahrávaná na dve videokamery, jedna zameraná na dieťa, druhá smerovala na matku. Pri
analýzach boli záznamy z kamier spojené do jedného obrazu, kedy bola nahrávaná interakcia
následne vyhodnocovaná.
Výskumná situácia prebehla formou prirodzenej interakcie, ktorej cieľom bola
observácia prirodzeného správania v rámci interakcie matky s dieťaťom. Matkám nebola
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zadaná žiadna konkrétna úloha, ktorú by mala situácia obsahovať. Matky boli inštruované,
aby komunikovali so svojím dieťaťom tak, ako to robia zvyčajne v domácom prostredí.
Matkám bolo doporučené, aby sa snažili viesť interakciu s dieťaťom bez použitia hračiek.
Zaujímala nás totiž samotná interakcia v rámci dvojice bez tendencie fixovať pozornosť na
cudzí predmet. Čas prirodzenej interakcie bol stanovený na dobu 10 minút. Reálne trvanie
interakcie nebolo možné v každom prípade udržať na 10 minútach (M = 6.07, SD = 1.80,
range = 1.75 – 8.88). Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné u niektorých dvojíc skrátiť tento čas
v dôsledku plačlivosti, nespokojnosti alebo nenaplnenia základných potrieb dieťaťa.

6.3 Metódy merania
V rámci tejto štúdie zameranej na skúmanie sociálnych hier v prirodzených
interakciách medzi matkou a dieťaťom boli do merania zahrnuté dotazníkové metódy
(demografický dotazník, IBQ-R dotazník na zisťovanie temperamentu dieťaťa) a observačné
analýzy interakcií prostredníctvom videozáznamu (detekcia sociálnych herných rutín, analýza
prejavov senzitivity matky, a prejavov dieťaťa v rovine pohľadu, vokalizácií a výrazov tváre).

6.3.1 Dotazníkové metódy

Demografický dotazník
Matky vypĺňali dotazník hneď na začiatku procedúry. Dotazník sumarizoval základné
demografické informácie o matke a dieťati ako napr. vek matky, vek a pohlavie dieťaťa,
poradie narodenia, zdravotné informácie o dieťati, ktoré boli použité pri popise skúmaného
súboru a taktiež v rámci analýzy pri kontrolných meraniach.

Dotazník na zisťovanie temperamentu dieťaťa - IBQ-R
Dieťa sa rodí s určitými biologicky danými predispozíciami, ktoré sa podieľajú na
spôsobe, akým dieťa reaguje, vstupuje do interakcie so svojím okolím a ovplyvňujú ho v
prístupe, akým spracováva nové podnety a reaguje na stres (Derrybery, 1981; Goldsmith &
Campos, 1982; Rothbart & Bates, 1998; Thomas et al., 1970).
V štúdii sme predpokladali významnú rolu temperamentu dieťaťa ako kľúčového
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faktoru, ktorý vstupuje do hernej interakcie medzi matkou a dieťaťom. Matky hodnotili
temperament dieťaťa prostredníctvom dotazníku IBQ-R (Infant Behavior Questionnaire
Revised), ktorý postihuje štruktúru temperamentu dieťaťa vo veku 3 až 12 mesiacov
(Gartstein & Rothbart, 2003). Metóda obsahuje 191 položiek vo forme výrokov, kde matky
hodnotili daný prejav dieťaťa na sedembodovej škále Likertovho typu, kde mohli určiť na
stupnici 1 až 7 („ani raz“, „veľmi zriedka“, „menej než polovicu doby“, „zhruba polovicu
doby“, „viac než polovicu doby“, „takmer neustále“, „neustále“), či a v akej miere sa určitý
prejav nachádzal v repertoári dieťaťa za posledný jeden alebo dva týždne. Matky mali
možnosť hodnotiť prejavy dieťaťa v činnostiach ako je kŕmenie, spánok, kúpanie a
obliekanie, hranie, každodenné aktivity, ale i v situáciach neznámych, nových, výnimočných,
odlišných od bežnej skúsenosti dieťaťa. Matky nezvolili žiadnu odpoveď („neodpovedá“) k
výroku v prípadoch, kedy daný prejav nebol doposiaľ v správaní dieťaťa zaznamenaný.
Temperament u detí bol meraný na 14 škálach dotazníka IBQ-R, ktoré sú bližšie
popísané v tabuľke 1. Jednotlivé škály vytvárajú tri dimenzie - emocionálna
reaktivita/extraverzia (Surgency/Exraversion), ktorá popisuje mieru extraverzného nastavenie
dieťaťa, pozitívnu afektivitu a jeho úroveň motorickej aktivity, negatívna afektivita (Negative
Affectivity),

ktorá

udáva

úroveň

prežívania

negatívnych

emócií

a

dimenzia

orientácia/regulácia (Orienting/Regulation), ktorá odráža schopnosť dieťaťa regulovať
vlastné prežitky.
V rámci dimenzie emocionálna reaktivita/extraverzia bolo dieťa hodnotená na
škálach pozitívne ladenie (Approach), vokálna reaktivita (Vocal Reactivity), vysoká intenzita
potešenia (High Intensity Pleasure), úsmev a smiech (Smiling and Laughter), level aktivity
(Activity Level), percepčná senzitivita (Perceptual Sensitivity).
Na úrovni dimenzie negatívna afektivita matky posudzovali dieťa na škálach stres z
obmedzenia (Distress to Limitations), smútok (Sadness), strach (Fear), schopnosť návratu k
stabilite (Falling Reactivity).
Tretia dimenzia orientácia/regulácia zastrešuje škály nízka intenzita potešenia (Low
Intensity Pleasure) tendencia k maznavosti (Cuddliness), schopnosť zorientovať sa (Duration
of Orienting), a utíšiteľnosť (Soothability). Na základe hodnotení jednotlivých položiek
dotazníka vzniklo skóre pre každú škálu temperamentu. Celú verziu dotazníku je možné nájsť
v prílohách práce.
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Tabuľka 1. Definície škál
Škála

Definícia

Pozitívne ladenie

definuje pozitívne vzrušenie, pozitívna anticipácia potešenie prinášajúcich aktivít

Vokálna reaktivita

množstvo vokalizácií ako reakcií dieťaťa na bežné denné aktivity (napr. obliekanie)

Vysoká intenzita potešenia nevyhnutná vyššia intenzita stimulu, aby bol pre dieťa zaujímavý
Úsmev a smiech
Level aktivity
Percepčná senzitivita
Stres z obmedzenia

pozitívne emócie v reakcii na hru alebo starostlivosť rodiča
hrubé motorické pohyby končatín
senzitivita k subtilným, jemným podnetom
známky podráždenosti, plaču, stresu v kontakte dieťaťa s obmedzením, novou
situáciou, predmetom a intenzívnymi podnetmi

Smútok

prejavuje sa smutnou náladou, zníženou aktivitou

Strach

stres na zmeny, nový objekt, sociálny stimul, znížená miera preskúmavania okolia

Schopnosť návratu k
stabilite

rýchlosť zotavenia sa po stresovej udalosti, reflektuje schopnosť dieťaťa k stabilite
regulovať svoj vlastný stav

Nízka intenzita potešenia tendencia organizmu reagovať na podnety s nižšou intenzitou
Tendencia k maznavosti

dieťa prežíva pocity radosti a potešenia, keď sa s ním rodič mazná či je rodičom
držané

Schopnosť zorientovať sa miera vytrvalosti dieťaťa pri činnosti, predmete zostať či s niekým interagovať
Utíšiteľnosť

schopnosť dieťaťa sa jednoduchšie a rýchlejšie utíšiť

6.3.2 Observačné analýzy
Prirodzená interakcia matky a dieťaťa bola zaznamenaná na videozáznam, ktorý bol
následne analyzovaný s ohľadom na výskyt sledovaných premenných. Prostredníctvom
analýzy interakcií boli sledované: (a) sociálne herné rutiny medzi matkou a dieťaťom, (b)
senzitivita matky ako potenciálny faktor vstupujúci do interakcie matky a dieťaťa, (c) reakcie
dieťaťa (vokalizácie, výrazy tváre, pohľad).
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Analýza sociálnych herných rutín
Herné rutiny medzi matkou a dieťaťom boli analyzované na základe vytvorených
kódovacích kritérií. Stanoveniu kódovacej schémy predchádzala teoretická základňa, uvedená
v neempirickej časti, z ktorej spomínané kritéria vychádzajú.

Kritéria pre kódovanie sociálnych herných rutín
Stanovené kritéria pre sociálne herné rutiny určovali, či a kedy sa herná rutina v
interakcii matky s dieťaťom vyskytla. Sociálna herná rutina bola určená vtedy, ak bol patrný
jej radostný charakter. To znamená, že hra bola zameraná primárne na vytvorenie pozitívnych,
radostných prežitkov dieťaťa a jeho potešenie. O hru sa jedná za predpokladu, že interakcia
matky smeruje na dieťa. U sociálnych herných rutín musí byť prítomný multimodálny rámec,
čo znamená, že prejav zahŕňa viacero modalít matky. Multimodálny rámec zahŕňa vokálnokinetický formát, čo predstavuje zapojenie vokálneho prejavu v podobe riekanky alebo
básničky, ktorá je väčšinou všeobecne známa. Matka taktiež prispôsobuje svoj kinetický,
gestikulačny prejav danej hre a je zrejmé, že gestá zodpovedajú kontextu hry. V hre je
badateľná jasná, pevná, daná štruktúra na úrovni vokálneho prejavu (teda pesnička alebo
básnička má štandardný, vždy rovnaký text) aj na úrovni gestikulačnej.
Začiatok hernej rutiny bol kódovaný vtedy, keď sa objavili všetky kritéria hry – to
znamená, že verbálny prejav matky korešpondoval s neverbálnym prejavom na všetkých
modalitách a bola dodržaná herná podstata činnosti. Prerušenie kódovania hry nastalo vtedy,
ak matka svoju činnosť prerušila alebo neprebehlo zapojenie celého vokálno-kinetického
formátu. Ak sa činnosť obnovila alebo matka opäť zapojila všetky modality, bolo kódovanie
obnovené. Kódovanie konca hry bolo zaznamenané vtedy, keď hra došla do konca alebo
matka hru predčasne ukončila kvôli rozličným vplyvom zo strany dieťaťa, svojej strany alebo
pôsobením prostredia. Herná rutina bola kódovaná len za predpokladu, že sa vyskytli všetky
kritéria a do prejavu boli zahrnuté všetky modality matky. Hra neprebiehala vtedy, ak chýbala
v prejave multimodalita

(napr. keď matka dieťaťu spieva bez zapojenia patričných

gestikulačných prejavov), ak mala voľný priebeh, nebola rozpoznateľná štruktúra (vtedy sa
jednalo o voľnú, individuálnu hru) alebo štruktúra nebola dostatočne jasná.
Analýzou záznamu interakcie matiek a detí boli na základe vytvorených kódovacích
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kritérií pre sociálnu hru určené intervaly, kedy hra v interakcii prebehla. Interakcia bola
analyzovaná sekundu po sekunde a výskyt hry bol zaznamenávaný prostredníctvom časových
intervalov pre každú dvojicu.
Na základe analýz herných rutín boli vytvorené premenné, ktoré kvantitatívne
popisujú sociálnu hernú rutinu v interakcii matka - dieťa. Premenná frekvencia hier popisuje
počet hier vynásobený priemerom všetkých časov interakcií všetkých dvojíc a vydelený
trvaním sociálnej interakcie tej danej dvojice. Premennú priemerná dĺžka jednej hry udáva
súčet časov jednotlivých hier vydelených počtom hier za interakciu. Napokon čas interakcie
strávený hrou udáva koľko času z interakcie v percentách strávila dyáda hrou.

Reliabilita
Reliabilita pozorovania bolo vyhodnotená na základe kódovania dvoch nezávislých
posudzovateľov. Jeden hodnotiteľ kódoval všetky videá, druhý 30% náhodne zvolených videí
z celkového súboru. Hodnotená bola miera zhody vo výskyte a v trvaní hry. Hodnoty miery
zhody posudzovateľov v hodnotení frekvencie hry činil ICC = .996 a v trvaní hry ICC = .999.

Analýza senzitívnych prejavov matky
Senzitivita je súčasťou individuálneho interakčného štýlu matky v prístupe k dieťaťu.
Analýza prejavov matky prebehla na základe kódovacej schémy MAAS - Maternal Affect
Attunement Scale (Bartling, Kopp, & Lindenberger, 2010), ktorá hodnotí dimenzie vrelá
senzitivita (Warm Sensitivity) a udržiavanie pozornosti (Maintaining Attention), ktoré
spoločne vytvárajú afektívne naladenie matky (Maternal Affect Attunement) (Landry, Smith,
Miller-Loncar & Swank, 1998; Markova & Legerstee, 2006). Afektívne naladenie matky
popisuje schopnosť matky naladiť sa na emocionálny stav dieťaťa (Bartling et al., 2010). Pre
potreby štúdie bola braná do úvahy len dimenzia vrelá senzitivita. Dimenzia udržiavanie
pozornosti bola z analýz vylúčená, keďže nebola pre ciele štúdie signifikantná.
Dimenzia vrelá senzitivita postihuje schopnosť matky citlivým spôsobom reagovať na
emocionálne prejavy dieťaťa. V tomto komponente sa tiež odráža rýchlosť a primeranosť
reakcií, akceptácia toho, čo dieťa v danú chvíľu zaujíma, fyzické prejavy náklonnosti, prejav
pozitívnych emócií a láskavého tónu hlasu matky. V rámci dimenzie vrelá senzitivita
vystupujú tri komponenty: pozitívna afektivita (Positive Affect), vrelé zaujatie (Warm
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Concern) a sociálna responzivita (Social Responsiveness), ktoré boli vyhodnocované každú
minútu prirodzenej interakcie na 5-bodovej škále (Bartling et al., 2010; Landry et al., 1998;
Legerstee et al., 2007; Markova & Legerstee, 2006). Hodnotenie teda prebiehalo na škále 1 až
5 ("nízky výskyt" až "rozsiahly výskyt"), podľa toho či a v akej miere sa správanie objavilo.
Na základe skórov z každej minúty interakcie bola vytvorená u každej diády priemerná
hodnota pre každý komponent tvoriaci dimenziu vrelá senzitivita.
Pozitívna afektivita sa prejavuje vrelosťou v rovine tónu hlasu, výberu slov, ktoré sú
citovo zafarbené a pozitívnymi výrazmi tváre. Typickou súčasťou je tiež reč zameraná na
dieťa, ktorá sa prejavuje opakujúcimi vokalizáciami, vysoko položeným hlasom. Matky sú
pozitívne afektívne sú schopné meniť svoje prejavované emócie v závislosti od aktivity,
emocionálneho stavu a kondície dieťaťa. Matky, ktoré dosahujú vysoké skóre, prejavujú
pozitívnu afektivitu väčšinu času interakcie, často sa usmievajú, používajú vrúcny tón hlasu a
na dieťa zameranú reč, ktorá obsahuje množstvo citovo zafarbených slov.
Vrelé zaujatie popisuje pochopenie matky pre aktivity a záujmy dieťaťa. Zahŕňa tiež
jemnosť a nežné zaobchádzanie počas hry a zabezpečenie komfortu a bezpečia pre dieťa.
Tento komponent hodnotí, či sa matka zaujíma a či zohľadňuje potreby dieťaťa. Vysoké skóre
je dosiahnuté vtedy, ak sa matka nachádza v úzkom kontakte s dieťaťom, dotýka sa ho
láskyplným spôsobom a stará sa o jeho bezpečnosť a komfort.
Sociálna responzivita popisuje adekvátnosť a rýchlosť reakcií matky na prejavy
dieťaťa ako napr. úsmev, smiech či vokalizácie. Zachytáva tiež schopnosť modulácie
negatívneho správania dieťaťa. Sociálne responzívna matka je pozorná k prejavom dieťaťa a
dokáže zachytiť verbálne i neverbálne signály dieťaťa, reaguje kontingentne a imitačne na
pozitívne správanie dieťaťa a je úspešná v regulácii negatívnej afektivity dieťaťa. Celú
kódovaciu schému je možné nájsť v prílohovej časti práce.

Reliabilita
Na základe porovnania hodnotení dvoch nezávislých posudzovateľov, pričom jeden
hodnotiteľ kódoval 30% dát a druhý všetky dáta, bola vypočítaná zhoda pre dimenziu vrelá
senzitivita a všetky jej komponenty. Hodnota miery zhody posudzovateľov pre pozitívnu
afektivitu činila ICC = .932, pre vrelé zaujatie ICC = .932 a sociálnu responzivitu ICC = .894.
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Analýza prejavov dieťaťa
Analýzy interakcie matky a dieťaťa umožnili sledovanie prejavov dieťaťa na úrovni
výrazov tváre, vokalizácií a pohľadu. V rámci kategórie výrazy tváre sme pracovali
s premennými: (a) pozitívne výrazy počas hry, (b) pozitívne výrazy počas nehry, (c) negatívne
výrazy počas hry, (d) negatívne výrazy počas nehry. Pri vokalizáciách boli taktiež vytvorené
premenné podľa polarity prejavu: (a) pozitívne vokalizácie počas hry, (b) pozitívne
vokalizácie počas nehry, (c) negatívne vokalizácie počas hry, (d) negatívne vokalizácie počas
nehry. Vokálne prejavy dieťaťa a výrazy tváre sa podieľali na vytvorení dvoch všeobecnejších
premenných – pozitívna afektivita a negatívna afektivita. Pri pohľade sme rozlišovali pohľad
na matku a pohľad mimo matku. Prítomnosť a absencia každého správania boli
zaznamenávané sekundu po sekunde. Výsledné skóre, s ktorým sme pracovali, bolo vo forme
podmienených pravdepodobností, ktoré určujú pravdepodobnosť výskytu určitej udalosti B
(správanie dieťaťa) za predpokladu, že sa situácia A (hra) už objavila. Pri kódovaní bol
použitý kódovací systém a kritéria prejavov dieťaťa, známe od Legerstee a Markova (2007)
alebo Markova, Legerstee (2006).

Kritéria pre kódovanie prejavov dieťaťa
Smerovanie pohľadu vystupuje ako indikátor emocionálneho prežívania dieťaťa.
Dieťa orientuje svoj pohľad na podnety, ktoré ho zaujímajú a odvracia sa od toho, čo preň nie
je zaujímavé, napr. ak dospelá osoba pasívne pozerá na dieťa (Legerstee & Markova, 2007).
Orientácia pohľadu bola kódovaná podľa toho, či dieťa orientovalo svoj pohľad na tvár matky
alebo pozeralo mimo matku na rozličné podnety z okolia. Aby mohol byť pohľad kódovaný,
musel trvať minimálne jednu sekundu. Analýza prebiehala sekundu po sekunde. Pohľad bol
kódovaný vtedy, ak dieťa upriamovalo svoj pohľad na matku. Pohľad mimo bol kódovaný,
akdieťa pozeralo iným smerom, čo sa vyznačovalo znížením očných viečok, bez zatvorenia
očí a následným odklonením pohľadu (Markova & Legerstee, 2006; Legerstee & Markova,
2007).
Afektivita dieťaťa bola určená podľa toho, či sa dieťa prejavovalo pozitívne alebo
negatívne. Pozitívne a negatívne vokalizácie a výrazy tváre vytvorili spoločne všeobecnú
dimenziu afektivity. Pozitívna afektivita bola hodnotená prítomnosťou úsmevu, smiechu ako
prejavmi pozitívnych výrazov tváre, a pozitívnou vokalizáciou.

Negatívna afektivita sa

naopak prejavovala negatívnymi výrazmi tváre a negatívnymi vokalizáciami.
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Výrazy tváre boli kódované buď ako pozitívne alebo negatívne. Pozitívne výrazy tváre
boli definované úsmevom, pre ktorý boli príznačné zdvihnuté líca a kútiky úst, s otvorenými
alebo zatvorenými ústami alebo smiech (zdvihnuté líca, otvorené ústa, viditeľné horné
podnebie i dolná časť úst, oči dokorán otvorené alebo mrkajúce, často s doprovodom
vokalizácií). Negatívne výrazy tváre boli kódované vtedy, keď sa u dieťaťa objavili prejavy
negatívnych emócií stres, hnev, trápenie, smútok, nespokojnosť, ktoré doprevádza skrútenie
úst alebo grimasa (Legerstee & Markova, 2007; Markova & Legerstee, 2006).
Legerstee a Markova (2006, 2007) popisujú kritéria kódovania vokalizácií, ktoré boli
kódované vtedy, keď sa objavil samostatný zvuk, obsahujúci jeden respiračný cyklus.
Rozdelenie prebehlo vtedy, ak bol zvuk segmentovaný aspoň sekundou ticha. Fyziologické
prejavy ako zívanie, štikútanie, kašeľ, kýchanie neboli kódované ako afektívne vokalizácie.
Pozitívne vokalizácie boli produkované spolu s pozitívnymi alebo neutrálnymi výrazmi tváre
a zároveň definované ako zvuky s rôznorodými výškovými kontúrami, často obsahujúce
detské „bľabotanie“ a orálne rezonancie, uvoľnené a vytvárané vo forme slabík. Negatívne
vokalizácie boli popísané ako zvuky, ktoré sú produkované silovo, s námahou, vo forme
zvukových samohlások a uniformnou výškou hlasu, ako napr. fňukanie, krik, plač a kvílenie.

Reliablita
Reliabilita bola meraná na základe zhody dvoch nezávislých posudzovateľov. Aby
mohla byť určená reliabilita pozorovania, jeden posudzovateľ kódoval všetky dáta. Druhý
hodnotiteľ nezávisle analyzoval 30% interakcií z celého

súboru. Zhoda medzi

posudzovateľmi pri observácii pohľadu dieťaťa orientovaného na matku bola 98% (ICC = .
980), pre pohľad mimo matku takmer 99% (ICC = .994), pre pozitívny výraz tváre takmer
94% (ICC = .935), pre negatívne prejavy tváre približne 96% (ICC = .960), pre pozitívne
vokalizácie 94% (ICC = .944) a takmer 91% pre negatívne vokalizácie (ICC = .908).
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7 Analýza výsledkov
Dáta boli kódované a vyhodnocované na základe inštrukcií, ktoré zodpovedali
použitým dotazníkom a odpovedajúcim kódovacím kritériám. Spracovanie dát prebehlo
v programe Excel a IBM SPSS Statistics 20.
Aby mohla prebehnúť štatistická analýza dát, bolo nevyhnutné zistiť normalitu
rozloženia jednotlivých premenných a ich škál. Na základe kontroly odľahlých hodnôt,
Shapiro-Wilk testu a posúdenia šikmosti a špicatosti rozloženia dát mohli byť zvolené vhodné
štatistické metódy. Na základe týchto zistení sme zvolili Pearsonov korelačný koeficient alebo
neparametrické metódy ako Spearmanov korelačný koeficient, Mann-Whitneyho test,
Kruskall-Wallisov test a napokon Wilcoxnov párový test.
Jedna časť výsledkov sa koncentruje na počiatočné analýzy, ktoré obsahujú screening
dát na prítomnosť odľahlých premenných, ďalej deskritptívne údaje, vrátane stredných
hodnôt, rozsahu a štandardných odchýlok, korelácie s demografickými charakteristikami a
korelácie medzi jednotlivými premennými našej štúdie. Súčasťou počiatočných analýz je tiež
korelačná analýza medzi jednotlivými komponentami faktoru senzitivita matky. V druhej časti
výsledkov sa venujeme popisu identifikovaných vzťahov medzi závislými a nezávislými
premennými.

7.1 Počiatočné analýzy
Na začiatku bol prevedený screening dát na prítomnosť odľahlých premenných, ktoré
by mohli neželaným spôsobom dáta determinovať. Či už boli dáta distribuované normálne
alebo nenormálne, bolo nevyhnutné s odľahlými hodnotami v oboch prípadoch pracovať, aby
sme sa vyhli vzniku chýb merania (Zimmerman, 1998). Na základe z skórov,
transformovaných z pôvodnych dát, bolo identifikovaných štrnásť odľahlých hodnôt (z > ± 3).
Odľahlé hodnoty neboli z analýz eliminované, ale prevedené na nové skóry, ktoré boli
vytvorené ako rekódované hodnoty o jednotku vyššie/nižšie než najvyššia/najnižšia neodľahlá
hodnota z distribúcie (Tabachnik & Fidell, 2012).
Transformácia

dát

poukázala

na

prezenciu

niekoľkých

odľahlých

hodnôt

u jednotlivých premenných. Jedna odľahlá hodnota sa vyskytovala v počtu hier v rámci
interakcie, ktorá ovplyvňovala sledovanú premennú frekvencia hier. V rámci faktoru
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senzitivity matky v premennej vrelé zaujatie boli rekódované dve hodnoty. Vo faktore
temperamentu dieťaťa v rámci premennej utíšiteľnosť boli rekódované dve odľahlé hodnoty.
Odľahlé hodnoty sa taktiež vyskytli v reakciách detí na úrovní vokalizácií, výrazov tváre a
pohľadu. V rámci premennej pozitívne výrazy v nehre bola nájdená jedna odľahlá hodnota,
v premennej negatívne výrazy v hre dve odľahlé hodnoty, v negatívne výrazy v nehre sa
vyskytla jedna odľahlá hodnota, v premennej pozitívne vokalizácie v hre dve odľahlé hodnoty,
v každej z premenných negatívne vokalizácie v hre a negatívne vokalizácie v nehre jedna
odľahlá hodnota a napokon negatívna afektivita v nehre taktiež jedna odľahlá hodnota.

7.1.1 Deskritptívna štatistika premenných
Ešte pred tým, než boli dáta podrobené analýze, bolo uskutočnené deskriptívne
zhodnotenie dát. V nasledujúcej časti sa zameriame na detailnejší popis hlavných sledovaných
herných rutín, tvárových, vokalizačných prejavov a pohľadov dieťaťa, a napokon premennej
senzitivity, ako faktoru na strane matky a škál temperamentu, ako faktoru na strane dieťaťa.

Popis herných rutín
Jedným z cieľov štúdie bolo zmapovanie rutinných štandardných hier v rannom veku
detí a bližšie špecifikovať ich charakter a výskyt v období štyroch mesiacov. Herné rutiny boli
prítomné u takmer 69% dyád, ktoré tvorili matky s deťmi. Matky strávili rutinnou hrou so
svojimi deťmi v priemere takmer 16% času z celkovej interakcie (SD = 12.276, range = .75 –
42.51), pričom každá hra trvala v priemere 13.4 sekundy (SD = 7.540, range = 2 – 28). Z
priemerného času celej interakcie (M = 364) teda strávili matky s dieťaťom takmer 57 sekúnd
hrou. Matky sa hrali so svojimi deťmi v priemere takmer 5 hier za interakciu (SD = 3.139,
range = .74 – 14.44).
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Tabuľka 2. Použité herné rutiny v interakcii a ich výskyt
Hra

Frekvencia

Hra

Frekvencia

Paci pacičky

17

Sedí papír

1

Varila myšička

13

Pravá noha

1

Kovej kovaříčku

9

Pec nám spadla

1

Leze po železe

6

Pásla ovečky

1

Brambora

5

Nikoho to nenapadlo

1

Berany duc

5

Matlafousek

1

Běžela myška

4

Mámo táto

1

Žába leze

3

Mám dvě nohy

1

Šiju boty

3

Levá pravá

1

To je máma

2

Leti vrana

1

Ťapi ťapičky

2

Křeček

1

Skákal pes

2

Kdo se vleče

1

Prší prší

2

Kapaly kapky

1

Houpi

2

Jeden, dva, tri, štyri

1

Holka modrooká

2

Jede z kopečka

1

Hlava ramená

2

Ja mám koně

1

Dešťové kapky

2

Já jsem z Kutný hory

1

Všechny tvoje prstičky

Hopsasa

1

Vločka

1
1
1

Hopsa Hejsa

1

Šel pán doktor

1

Honza jede

1

Spadla šiška

1

Čižíček

1

Spadla muška

1

1

Sluníčko

1

Bumtarata
Bumtarata
Běží liška

1

V rámci analýzy bolo identifikovaných 46 rôznych druhov rutinných hier, ktoré sú
zaznamenané v tabuľke 2. Tabuľka tiež udáva, koľkokrát sa daná vyskytla u všetkých dyád
v rámci všetkých herných interakcií. Z celkového množstva bolo 37% z týchto hier hraných
aspoň dvomi rôznymi dyádami. V repertoári matiek sa najčastejšie objavovala hra „Paci
pacičky“, ktorá sa vyskytla v interakcii u 31% dvojíc. Ako druhá v poradí bola hra „Vařila
myšička kašičku“ (24%). Z vypísaných 46 typov hier tabuľky 5 bolo 70% vo forme rytmickej
riekanky, zvyšné rutinné hry boli vo forme piesne.
Taktiež bolo možné vnímať dve rozličné tendencie matiek ohľadne manipulácie a
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dotyku s dieťaťom počas hry. V prvom prípade mali herné rutiny jemnejšiu formu v zmysle
dotyku dieťaťa matkou. Pohyb vykonávala matka vlastnými končatinami, pričom sa dotýkala
tela dieťaťa. Tieto herné aktivity sme nazvali taktilné, založené na blízkosti, jemnosti a
dotyku. Druhý typ sa vyznačoval hrubšími motorickými pohybmi dieťaťa, ktoré vykonávala
matka, pričom manipulovala s končatinami dieťaťa v závislosti od hernej činnosti. Tieto
sociálne herné rutiny sme nazvali motorické. 61% hier z tabuľky 5 malo formu motorických
herných rutín.
Prehľadné zastúpenie riekaniek, piesní, taktilných a motorických hier vzhľadom na
frekvenciu ich výskytu u všetkých dvojíc sumarizuje tabuľka 3. Ukazuje sa, že matky použili
rovnaký pomer riekaniek ako piesní. V repertoári matiek boli zaznamenané motorické herné
rutiny častejšie než taktilné (63%). Piesne mali väčšiu tendenciu vyskytovať sa v motorickej
forme (73%), zatiaľ čo v taktilnom formáte sa častejšie objavovali riekanky (63%) ako piesne.

Tabuľka 3. Taktilné, motorické hry a ich kombinácie s riekankami a piesňami vzhľadom na
ich celkový výskyt
Druh

Kontakt

Spolu

riekanka

pieseň

taktilné

26

15

41

motorické

29

40

69

55

55

110

Spolu

Popis prejavov dieťaťa
Prejavy dieťaťa boli sledované ako jeho reakcie na prebiehajúce sociálne herné rutiny
na úrovni pozitívnych či negatívnych výrazov tváre a vokalizácií, a taktiež pohľadov
smerovaných na matku alebo mimo ňu. Ako obsiahla tabuľka 4 ukazuje, hodnoty boli
zaznamenávané pre čas, kedy hra prebiehala i kedy matka s dieťaťom interagovali neherným
spôsobom.
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Tabuľka 4. Deskriptívna štatistika premennej prejavy dieťaťa
Prejavy

M

SD

rozsah

pozitívne

12.743

14.841

0 - 46

negatívne

3.429

6.874

0 - 22

pozitívne

3.171

4.944

0 - 15

negatívne

3.943

7.870

0 - 24

pozitívna

16.34

18.949

0 - 57

negatívna

8.829

17.479

0 - 56

na matku

33.600

31.191

0 - 98

mimo matku

43.029

34.866

0 - 100

pozitívne

8.943

8.303

0 - 33

negatívne

10.971

10.818

0 - 35

pozitívne

7.943

8.771

0 - 31

negatívne

11.343

9.741

0 - 31

pozitívna

16.371

13.158

0 - 40

negatívna

22.286

19.649

0 - 64

na matku

38.771

21.971

6 - 80

mimo matku

59.943

22.481

18 - 94

Hra
Výrazy

Vokalizácie

Afektivita

Pohľad

Bežná interakcia
Výrazy

Vokalizácie

Afektivita

Pohľad

Popis faktoru matky - senzitivita
Dosiahnuté hodnoty na úrovni všetkých troch komponentov a celkového faktoru
senzitivita možno vidieť v nasledujúcej tabuľke 5. Ako stredné hodnoty ukazujú, matky
v priemere skórovali vo všetkých komponentoch senzitivity nadpriemerne a ani jedna matka
nedosiahla v hodnotení každého komponentu úroveň 1.
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Tabuľka 5. Deskriptívna štatistika premennej senzitivita
M

SD

rozsah

Pozitívna afektivita

4.312

.341

3.29 - 4.89

Vrelé zaujatie

4.302

.407

3.15 - 5

Sociálna responzivita

4.121

.474

2.71 - 5

Senzitivita

4.244

.339

3.05 – 4.86

V rámci úvodných meraní sa uskutočnila korelačná analýza medzi dimenziami
premennej senzitivita matky. Ako možno vidieť v tabuľke 6, medzi tromi komponentami
materskej senzitivity, ktorými sú pozitívna afektivita, vrelý záujem a sociálna responzivita,
existujú signifikantné vzťahy. Z dosiahnutého skóre týchto troch komponentov pre každú
diádu mohlo byť vytvorené priemerné skóre, ktoré nám udáva mieru celkovej senzitivity
matky.

Tabuľka 6. Korelácie medzi komponentami senzitivity
1
1. Pozitívna afektivita

2

3

-

2. Vrelé zaujatie

.633***

-

3.Sociálna responzivita

.381**

.586***

-

Poznámka: **p < .01.,***p < .001.

Popis faktoru dieťaťa - temperament
Dosiahnuté hodnoty v jednotlivých škálach temperamentu sumarizuje tabuľka 7, ktorá
poukazuje na väčšiu variabilitu hodnotení detí. Vyššie stredné hodnoty v škále tendencia
k maznavosti a vysoká intenzita potešenia poukazujú, že deti boli častejšie hodnotené ako
maznavé, s tendenciou užívať si tesný kontakt s rodičom, a zároveň vyžadujúce vyššiu
intenzitu podnetnej stimulácie.
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Tabuľka 7. Deskriptívna štatistika premennej temperament
Škály

M

SD

rozsah

Level ativity

3.828

.802

2.47 – 5.643

Tolerancia distresu

3.268

.727

1.867 – 4.563

Strach

2.255

.769

1.063 – 4.308

Schop. zorientovať sa

3.352

.957

1.167 – 5.714

Úsmev/smiech

3.593

1.134

1.286 – 5.667

Vysoká int. potešenia

5.086

1.033

2.75 – 6.778

Nízka int. potešenia

4.793

.762

3.33 – 6.455

Utíšiteľnosť

4.832

.451

3.97 – 5.71

Rýchlosť zotavenia sa

4.909

.881

2.85 – 6.636

Tend. k maznavosti

5.967

.436

5.19 – 6.857

Percepčná senzitivita

3.039

1.113

1.00 – 5.545

Smútok

3.604

.953

1.86 – 5.571

Pozitívne anticipácie

4.086

1.095

1.57 – 6.417

Vokálna reaktivita

3.236

.808

1.44 – 5.222

7.1.2 Demografické charakteristiky a vzťah medzi premennými
navzájom
Ešte pred tým, než boli uskutočnené analýzy vzťahov medzi hlavnými premennými,
prebehlo testovanie na prítomnosť vplyvu kontrolných premenných. Hovoríme o premenných
vek matky, vek dieťaťa, pohlavie dieťaťa a poradie narodenia. Tieto premenné boli testované
v súvislosti so sledovanými premennými hry. Vzťah s kontrolnými premennými bol meraný
prostredníctvom korelačných analýz a neparametrických testov (Mann-Whitney, KruskallWallis). Merania ukázali, že čas, ktorý matky s deťmi strávili hraním sa, sú vo vzťahu
s vekom dieťaťa, r(52) = .278, p = .042.
Súčasťou počiatočných analýz bolo taktiež sledovanie vzťahov medzi premennými,
s ktorými sme v štúdii pracovali navzájom a ich potenciálnemu vplyvu na naše merania.
V rámci testovania vzťahu medzi komponentami senzitivity a škálami temperamentu sa
objavil pozitívny vzťah medzi pozitívnou afektivitou matky a škálou úsmev/smiech
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v temperamente dieťaťa, r(46) = .447, p = .001.
V rámci počiatočných analýz tiež prebehlo testovanie vzťahov medzi prejavmi dieťaťa
a dimenziami senzitivity matky. Korelačné analýzy poukázali na niekoľko signifikantných
vzťahov medzi senzitivitou a správaním dieťaťa, ktoré možno vidieť v tabuľke 8. Tabuľka
ktorá popisuje korelácie medzi premennými počas hernej i bežnej interakcie. Z korelácií
vyplýva, že celková senzitivita matky bola vo významnom pozitívnom vzťahu s tendenciou
dieťaťa orientovať pohľad na matku počas hernej i bežnej situácie. Vrelé zaujatie a
responzivita matky zase signifikantne korelovali s pozitívnou afektivitou dieťaťa.
Z výsledkov je teda patrné, že ak matky skórovali vyššie na jednotlivých komponentoch, deti
sa taktiež prejavovali pozitívnejšie.

Tabuľka 8. Korelácie medzi senzitivitou a prejavmi dieťaťa v hre/nehre

Výrazy

Vokalizácie

Afektivita

Senzitivita

Pozit. afekt.

Pozitívne

.217
.250

-.010
.264

.016
.276

.358*
.161

Negatívne

-.224
-.224

-.179
-.068

-.197
-.225

-.213
-.298

Pozitívne

.311
.267

.243
-.015

.171.
.352*

.248
.279

Negatívne

-.028
-.084

-.027
-.022

-.058
-.144

-.073
-.137

Pozitívna

.276
.301

.080
.144

.054
.351*

.380*
.259

-.086
-.174

-.040
-.061

-.122
-.213

-.118
-.226

Na matku

.252
.548**

.078
.311

.017
.541**

.369*
.474**

Mimo matku

-.359*
-.524**

-.355*
-.292

-.379*
-.509**

-.230
-.457**

Negatívna

Pohľad

Vrelé zaujatie Soc. responz.

Poznámka: *p < .05. **p < .01. V prvom riadku je koeficient pre hernú interakciu, v druhom pre
interakciu bežnú. Farba značí signifikantné korelácie.

V počiatočných analýzach sme ďalej testovali vzťah medzi premennými temperament
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a prejavy dieťaťa. Tieto vzťahy sumarizuje tabuľka z z prílohy 3, ktorú možno nájsť
v prílohovej časti práce na konci dokumentu. Tabuľka udáva korelácie medzi škálami
temperamentu a reakciami dieťaťa na úrovni výrazov tváre, vokalizácií a pohľadu počas
hernej i nehernej situácie. Ako signifikantný sa javý vzťah so škálami pozitívne ladenie,
smútok, schopnosť zorientovať sa, vysoká intenzita potešenia, utíšiteľnosť, úsmev a rýchlosť
zotavenia.

7.2 Vzťahy medzi závislými a nezávislými premennými
Na základe výskumných otázok a stanovených hypotéz prebehlo testovanie vzťahov
medzi závislými a nezávislými premennými. V rámci týchto analýz sme sledovali: a) vzťah
medzi sociálnymi hernými rutinami a reakciami dieťaťa, b) vzťah medzi hernými rutinami a
senzitivitou matky, c) napokon vzťah medzi sociálnymi hernými rutinami a temperamentom
dieťaťa.

Vzťah medzi hernými rutinami a prejavmi dieťaťa
Výrazy tváre, vokalizácie a orientácia pohľadu dieťaťa boli zaznamenávané
v situáciach bežnej interakcie i hernej aktivity. Na základe Wilcoxonovho párového testu sme
mali možnosť porovnať reakcie dieťaťa v hernej a bežnej interakcii matky s dieťaťom. Test
ukázal, že deti prejavovali počas hernej rutiny vo väčšej miere pozitívne výrazy tváre, z =
-2.046, p = .041. Negatívna afektivita dieťaťa bola významne častejšia počas bežnej interakcie
z = -2.980, p = .003. Ukázalo sa tiež, že v porovnaní s hernou interakciou, sa deti počas
bežnej interakcie prejavovali vo väčšej miere pozitívnymi vokalizáciami, z = -2.709, p = .007.
Ďalej sa ukázalo, že čím viac motorických hier dvojice hrali, tým viac negatívnych
výrazov tváre v hre bolo zaznamenaných u detí r(25) = .393, p = .042

Vzťah medzi premennými herných rutín a materskou senzitivitou
v druhom prípade sme sledovali, ako súvisí obecný faktor senzitivita a jeho
komponenty pozitívna afektivita, vrelé zaujatie a sociálna responzivita s premennými herných
rutín. Pri analýze vzťahu medzi premennými frekvencia hier, priemerná dĺžka jednej hry, čas
interakcie strávený hrou a senzitivitou matky bola použitá korelačná analýza, ktorá následne
poukázala, že medzi sledovanými premennými neexistuje žiadny vzťah.
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Vzťah nebol zaznamenaný ani s jednotlivými typmi hier (motorické, taktilné, riekanky
piesne), ktoré vznikli ako kategórie z celkového množstva hier.

Vzťah medzi premennými herných rutín a temperamentom dieťaťa
Temperament ako faktor na strane dieťaťa, ktorý pozostáva z 14 dimenzií a jeho vzťah
k premenným herných rutín bol analyzovaný na základe korelačných analýz. Ukázalo sa, že
škály strach, utíšiteľnosť, vokálna reaktivita sú v signifikantnom vzťahu s premennými hry.
Strach a utíšiteľnosť negatívne korelovali s frekvenciou hier a taktiež časom, ktorý matky
s deťmi strávili hernou činnosťou. Taktiež sa prejavila štatisticky významná korelácia škály
vokálna reaktivita s priemernou dĺžkou jednej hry. Mieru vzťahov popisuje tabuľka 9.
Na základ výsledkov, ktoré sme získali pri korelácii temperamentu s hernými rutinami
nás zaujímal konkrétne vzťah významne korelujúcich škál s prejavmi dieťaťa v hernej
interakcii. Z toho dôvodu bola uskutočnená dodatočne korelácia škály strachu s negatívnymi
vokalizáciami počas hry a negatívnymi výrazmi počas hry, keď sme brali do súvislosti len
dyády, ktoré sa hrali, zaznamenali sme signifikantný vzťah., r(25) = .432, p = .035 pre
vokalizácie, r(25) = .473, p = .020. pre výrazy. Medzi vokálnou reaktivitou a prejavmi dieťaťa
výhradne počas hry nebol zaznamenaný žiadny vzťah.
Pri uvažovaní o súvislostiach medzi temperamentom a hrami nás tiež zaujímalo, či
existuje vzťah so škálami temperamentu a jednotlivým kategóriám sledovaných hier. Ukázalo
sa, že deti vyššie skórujúce na škále stres z obmedzenia majú tendenciu hrať viac motorických
hier, r(35) = 486, p = .004.

Tabuľka 9. Korelácie premenných hry a škál temperamentu
Frekvencia hier

Priemerná dĺžka hry

Čas strávený hrou

Strach

-.340*

-.286*

Utíšiteľnosť

-.312*

-.293*

Vokálna reaktivita

-.296*

Poznámka: *p < .05
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8 Diskusia
Zámerom tejto práce bolo priniesť zmapovanie a väčší vhľad do menej prebádanej
oblasti sociálnych herných rutín, ktoré sa odohrávajú v rannej interakcii medzi matkou a
dieťaťom. Tomu sa venovala jednak teoretická časť práce, ktorá sa sústredila na zhromaždenie
dostupných informácií o tejto problematike. Na základe toho sa odvíjala empirická časť, kde
bola pozornosť zacielená na sociálnu interakciu štvormesačných detí s ich matkami a
spontánny výskyt sociálnych herných rutín v rámci týchto interakcií. Matky a ich deti boli
sledované počas prirodzenej interakcie, trvajúcej do 10 minút, kde sme následne sledovali, či
vôbec, ako často a ako dlho sa matky s deťmi hrajú rutinné hry, ktoré boli určené na základe
definovaných kritérií. Prostredníctvom analýzy interakcií boli tiež kódované prejavy dieťaťa
na úrovni výrazov tváre, vokalizácií a orientácie ohľadu, a hodnoty senzitivity a jej
komponentov. Prejavy dieťaťa sme sledovali s úmyslom zmapovať, ako deti reagujú na hernú
interakciu a porovnať ich reakcie v prípade, že prebieha bežná alebo herná interakcia. V štúdii
sme ďalej predpokladali, že senzitivita, ako konštrukt na strane matky, vstupuje do do herného
procesu medzi matkou a dieťaťom, a ovplyvňuje kvantitatívne atribúty hry. No a napokon
sme predpokladali, že temperament vystupuje taktiež ako faktor, tentokrát na strane dieťaťa,
ktorý sa podieľa na priebehu a forme sociálnych herných rutín. Temperament nebol
hodnotený na základe analýzy prejavov dieťaťa ako ostatné premenné, ale prostredníctvom
posúdenia matkou na 14 škálach dotazníka IBQ-R (Gartstein & Rothbart, 2003).

8.1 Diskusia výsledkov
Pred samotným skúmaním sme si kládli výskumné otázky a vytvorili hypotézy
ohľadom výskytu sociálnych herných rutín a reakcií dieťaťa na tieto rutiny. V práci nás
zaujímali vzťahy medzi sociálnymi hernými rutinami a senzitivitou matky a hernými rutinami
a jednotlivými škálami temperamentu dieťaťa. Pred overovaním hypotéz sme preskúmali
vzťahy medzi jednotlivými premennými navzájom, aby ich vplyv neostal v rámci analýz
skrytý.
Primárnym cieľom našej práce bolo bližšie zmapovať výskyt a charakter sociálnych
rutinných hier v období 4 mesiacov veku dieťaťa, ktoré sa spontánne vyskytujú v interakcii
s matkou. Výhodou nášho bádania oproti iným štúdiám bola možnosť zachytávať herné
interakcie v prirodzenej, voľnej interakcii, ktorá prebiehala bez nami určenej špecifikácie
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náplne činnosti a zadania, či a akým spôsobom by sa mali matky s deťmi v rámci interakcie
hrať. Tým sme podporili celkovú ekologickosť nášho skúmania. Zadanie voľnej interakcie
nám ďalej umožnilo porovnať prejavy dieťaťa vo forme vokalizácií, výrazov tváre a pohľadu
v bežnej interakcii i hernej situácii.
Naším primárnym cieľom bolo zmapovanie výskytu sociálnych herných rutín, preto
veľká časť analýz sa sústredila na deskritptívnu štatistiku jednotlivých premenných
sledovaných hier, uvedených v časti výsledkov, a kategorizácii jednotlivých typov herných
rutín. S hernýmmi rutinami sme pracovali vo forme troch premenných, ktoré udávali
frekvenciu použitia herných rutín, priemerný čas strávený hrou a priemerné trvanie jednej
hernej rutin.
Ako naše analýzy ukázali, u väčšiny dyád (až takmer v 70%) sa tieto herné rutiny
objavili, čo značí o tom, že už v tomto rannom veku herné rutiny medzi matkou a dieťaťom
prebiehajú. Matky s deťmi trávili rozličnú dĺžku času hrou, v priemere však 16% z celkovej
interakcie. Ako naše počiatočné analýzy ukázali, so zvyšujúcim sa vekom dieťaťa sa tento
čas, kedy sa venovali matky s deťmi herným rutinám, navyšoval. Toto zistenie je konzistentné
zo zisteniami iných štúdií (Crawley et al., 1978; Crawley & Sherrod, 1984; Gustafson et al.,
1979; Ratner & Bruner, 1978; Ross & Kay, 1980; Tamis-LeMonda et al., 2002 a i.). Naše
výsledky poukazujú, že už pred šiestym mesiacom života, v období štyroch mesiacov veku
dieťaťa, matky s deťmi zahŕňajú herné interakcie vo forme rutiny do svojho interakčného
repertoáru.
V naše práci sme ďalej zistili, že za priemerný čas trvania interakcie (6 minút) sa hrali
matky v priemere 5 hier, ktoré boli vo forme štandardnej rutiny. Tieto výsledky nebolo možné
zrovnávať s inými štúdiami, keďže tie sa zameriavali na sledovanie interakcií umelo
navodených, ktoré boli navyše uskutočňované za odlišných podmienok.
Pri sledovaní použitých herných rutín bolo možné určiť jednotlivé kategórie
sociálnych herných rutín. Jednotlivé hry sme tak rozdelili podľa typológie dotyku matky
s dieťaťom na motorické a taktilné, a podľa prevedenia jednotlivých herných rutín na
riekanky a piesne. Pri týchto analýzach bolo možné postrehnúť tendenciu matiek používať
väčšie množstvo hier vo forme rytmickej riekanky. Jedným z dôvodov mohol byť fakt, že
matky sa stránili spievať v cudzom výskumnom prostredí a radšej volili pre ne pohodlnejší
formát riekanky. U detí sa neukázalo, že by na piesne alebo rytmické riekanky reagovali
odlišným spôsobom, aj keď niektoré štúdie ukazujú (Trainor, 1996), že deti vo veku približne
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5 mesiacov preferujú skôr počúvanie na dieťa zameraného spievania . Sloboda (1991) tvrdí,
že hudba či spievanie môže byť ešte silnejšie médium než na dieťa zameraná reč pri
komunikácii s dieťaťom. Ukázalo sa, že práve pri spievaní, ktoré rodič zameriava na dieťa
počas hry, má dieťa väčšiu tendenciu orientovať svoju pozornosť na rodiča (Rock, Trainor &
Addison, 1999). Naše merania tieto zistenia nepotvrdili.
Podobne ako v štúdii Crawley et al. (1978), aj v našej práci sme zaznamenali, že
matky v hre v rámci dotyku používali jednak jemný dotyk zameraný na dieťa (taktilné hry),
kedy pohyb vykonávala matky vlastnými končatinami a dotýkala sa pri tom dieťaťa, alebo
pohybovali končatinami dieťaťa (motorické hry). Matky v našej štúdii volili častejšie hrubšie
motorické hry než jemnejšie taktilné. Táto preferencia však v našom prípade nesúvisela
s vekom dieťaťa ako to bolo v štúdiách (Bruner, 1977; Crawley et al., 1978; Ratner & Bruner,
1978; Ross & Kay, 1980, a i.), ktoré tvrdili, že matky až v neskoršom období používajú
výrazne vyššie množstvo motorických foriem rutinných hier. Štúdia zistila, že až pri
porovnávaní 4-mesačných a 8-mesačných jedincov sa objavil signifikantný rozdiel
v používaní motorických štandardných herných rutín. Rozdiel dokonca nebol prítomný ani
v prípade porovnávania 4- a 6- mesačných detí.
Druhým cieľom našej výskumnej časti bolo identifikovať vzťah medzi hrami a
prejavmi dieťaťa. Zaujímali nás výrazy tváre, vokalizácie a smerovanie pohľadu dieťaťa
v herných rutinách v porovnaní s bežnou interakciou. Naše výsledky ukazujú, že deti
v priebehu hry prejavovali viac pozitívnych výrazov tváre v porovnaní s bežnou interakciou a
viac negatívnych výrazov počas bežnej interakcie. Tým bol naplnený jeden z hlavných cieľov
hernej interakcie samotnej - vytvorenie pozitívnych pocitov u dieťaťa (Papoušek & Papoušek,
2002; Ratner & Bruner, 1978; Stern, 1974; 2002). Crawley et al. (1978), Ross a Kay (1980)
potvrdzujú tieto zistenia, i keď u starších detí. U 4-mesačných jedincov neboli tieto reakcie
zaznamenané. Fantasia et al. (2014) taktiež uvádzajú tendenciu k pozitívnej afektivite
dokonca u 3-mesačných detí, aj keď v tomto prípade nedochádzalo k porovnávaniu umelo
nariadenej hernej interakcie s bežnou situáciou, ale s modifikovanými okolnosťami.
Pozitívne výrazy tváre dieťaťa počas hry môžu byť prítomné práve v dôsledku pochopenia
štruktúry prebiehajúcej hry a nastolenie formátu, ktorý je dieťaťu známy (Fantasia et al.,
2014; Ratner & Bruner, 1978).
Ďalšou možnosťou, ktorá sa tu môže realizovať, je vplyv tretej premennej - sociálnej
responzivity matky, ktorá práve pozitívne korelovala nielen s pozitívnymi výrazmi tváre, ale
celkovou pozitívnou afektivitou dieťaťa počas hry. Keďže sa sociálna responzivita matky
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prejavuje citlivosťou k sociálnym signálom a prejavom dieťaťa, zachytávaním a
uvedomovaním si emocionálnych stavov dieťaťa a adekvátnym reagovaním na všetky tieto
impulzy (Bartling et al., 2010; Kivijärvi et al., 2001), je možné, že matky, ktoré skórujú vyššie
v tomto komponente, sú schopné lepšie načasovať a zvoliť sociálnu hernú rutinu v závislosti
od momentálneho stavu dieťaťa, na čo dieťa spätne reaguje pozitívnym správaním. Rovnako
štúdia Brazelton et al. (1974) a Stern (1977) poukazujú na priamy vzťah medzi responzivitou
a afektívnym prežívaním dieťaťa s mierou responzivity matky.
Responzivita ako faktor na strane matky sa ukázal byť v mnohých komponentoch
súvisiaci s reakciami dieťaťa, na čo poukazujú uskutočnené korelačné analýzy v rámci
počiatočných analýz. Jednotlivé komponenty senzitivity boli nielen vo vzťahu s afektivitou
dieťaťa, ale aj celková senzitivita matky vystupovala ako významná premenná pri orientácii
pohľadu dieťaťa. Ukázalo sa, že deti matiek, ktoré skórovali vysoko na celkovej úrovni
senzitivity, orientovali svoj pohľad vo vyššej miere na matku a v nižšej miere mimo matku
v hernej i nehernej situácii. Tieto zistenia sú konzistentné so štúdiou Kivijärvi et al. (2001),
ktorá taktiež postrehla súvislosti medzi senzitivitou matky a pozitívnou afektivitou dieťaťa,
sociálnym a herným správaním, a vizuálnym kontaktom vo veku 3 i 12 mesiacov.
V rámci prejavov dieťaťa sa ešte ukázalo, že deti pozitívne vokalizovali vo významne
vyššej miere počas nehernej, bežnej situácie. Aj keď sa môže zdať, že tieto zistenia sú
v rozpore s poznatkami iných autorov (Ratner & Bruner, 1978; Sobotková & Dittrichová,
2006; Stern, 1974), tieto výsledky je možné vysvetliť niekoľkými spôsobmi. Počas hry boli
deti často zabrané do hernej interakcie a sústredené na činnosť matky. Herné rutiny boli často
vzrušivé, aktívne, zamerané na vytvorenie zábavy a pozitívnych pocitov u dieťaťa, čo
nemuselo dávať dieťaťu priestor sa vokalizačne prejavovať. Podobné poznatky taktiež
priniesla štúdia Rock et al. (1999), kde sa deti prejavovali prostredníctvom vokalizácií menej
v porovnaní s uspávankami.
Ďalším možným vysvetlením, prečo sa deti prejavovali pozitívnymi vokalizáciami vo
vyššej miere počas nehernej interakcie, môže byť tiež snaha dieťaťa o aktivizáciu matky
(Ross & Lollis, 1987) s cieľom, aby sa matka vrátila k hernej interakcii, interagovala tak, ako
to dieťa vyžaduje alebo aby dieťa dosiahlo zmenu v správaní matky.
Tento fakt si do tretice vysvetľujeme tým, že bežná interakcia medzi matkou a
dieťaťom má častokrát formu dialógu, kedy matka predstiera, že dieťa odpovedá na jej
vyjadrenia (Ross & Kay, 1980). V rámci interakcie matka s dieťaťom vokalizuje striedavo,
kedy dochádza k alternácii prejavov oboch účastníkov interakcie, alebo súčasne, kedy sa
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sekvencie môžu navzájom prekrývať (Stern, Jaffe, Beebe & Bennett, 1975). Matka tak
vlastným prejavom podporuje a opätovne vyvoláva vokalizačné prejavy dieťaťa.
Napokon prebehli analýzy, ktoré definovali vzťah medzi jednotlivými kategóriami
rutinných hier a reakciami dieťaťa na tieto typy. Naše merania ukázali, že u dvojíc, kde bola
vyššia proporcia motorických hier v hernej činnosti, prejavovalo dieťa viac negatívnych
výrazov tváre. Možným vysvetlením môže byť fakt, že deti si v tomto období ešte neužívajú
tento typ hry, čo dáva najavo svojou negativitou vo výraze. Toto zistenie prináša záver, že
napriek tomu, že matky motorické hry častejšie zahŕňajú do svojho repertoáru, dieťa vo veku
4 mesiacov môže preferovať jemnejší typ hry. Absencia pozitívnych reakcií a prítomnosť
negatívnych výrazov tváre môže taktiež poukazovať na nadmernú stimuláciu organizmu
dieťaťa a jeho následnú podráždenosť (Tronick & Adamson, 1979).
Ďalším cieľom nášho skúmania bolo zmapovanie vzťahov medzi senzitivitou matky a
jednotlivými premennými sociálnych herných rutín. V tomto prípade sa neukázal významný
vzťah medzi uvedenými premennými. Ako sme už však zmienili v diskusii vyššie, senzitivita
matky alebo konkrétne jej niektoré komponenty však môžu pôsobiť sprostredkovane na
prejavy dieťaťa. Totiž vytvorené premenné hry reprezentujú kvantitatívne charakteristiky
herných rutín. Je možné, že senzitivita matky, skôr než kvantitatívne premenné ovplyvňuje
kvalitatívnu stránku hry. Pre pripomenutie uvádzame popis jednotlivých komponentov
senzitivity (Bartling et al., 2010), kde pozitívnu afektivitu popisuje u matky úsmev, tón hlasu,
používanie afektívnych slov a pozitívnych výrazov tváre, na dieťa zameranú reč a
prispôsobenie vlastných emocionálnych prejavov naladeniu dieťaťa. Vrelé zaujatie bolo
charakterizované vrelosťou, blízkosťou, pochopením pre aktivitu dieťaťa, jemnosťou počas
hry a snahu o komfort a bezpečnosť dieťaťa. Napokon sociálna responzivita, ktorú sme už
popisovali v diskusii vyššie, ako citlivosť a všímavosť voči prejavom dieťaťa a taktiež
adekvátnosť reakcií matky na podnety dieťaťa. Všetky spomínané komponenty matky sú
súčasťou kvality senzitívneho prejavu matky, na čo sa tiež vzťahuje spôsob prevedenia a
vhodného zvolenia herných rutín. Z tohto pohľadu nemožno naše výsledky interpretovať tak,
že by senzitivita matky nevstupovala do vzťahu s hernými rutinami, ale môže ovplyvňovať tie
atribúty hernej rutiny, ktoré neboli v našej štúdii sledované.
Ďalším cieľom

práce bolo zistiť, či existuje vzťah medzi premennými hry a

temperamentom dieťaťa. Ako významne korelujúce sa ukázali byť škály – strach, utíšiteľnosť
a vokálna reaktivity. Rothbart a Bates (1998) popisujú utíšiteľnosť dieťaťa ako schopnosť
k regulácii afektívnych stavov, ako konštrukt, ktorý zahŕňa stratégie umožňujúce modulovať
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vlastné nabudenie a emočné stavy. V dojčenskom období ešte dieťa nie je schopné regulovať
vlastné stavy samo a deje sa tak prostredníctvom rodičov. Ich schopnosť účinne odvrátiť či
ukončiť negatívne prežívanie práve popisuje utíšiteľnosť, meraná prostredníctvom IBQ-R
dotazníka (Rothbart & Gartstein, 2003).
V našom prípade utíšiteľnosť negatívne korelovala s frekvenciou hier i časom, ktorý
matky strávili s deťmi hernou aktivitou. Výsledky teda ukázali, že čím bolo dieťa hodnotené
rodičom ako ťažšie utíšiteľné, tým častejšie dochádzalo k rutinným hrám a tým dlhšie sa
dvojice matka dieťa spolu hrali. Toto zistenie je taktiež v súlade so závermi štúdie Nakagawa
a Sugiko (2014), ktorí hovorili o hre ako o prostriedku, ktorý umožňuje dieťaťu odvrátiť
pozornosť od stres spôsobujúceho podnetu a sústrediť ju iným smerom. Matky našej štúdie,
ktorých deti boli náročné na utíšenie, sa pravdepodobne snažili vkladať väčšie množstvo hier
do sociálnej interakcie s cieľom utíšiť dieťa a vyhradiť hernej rutine väčší priestor
v interakcii.
Aj keď dieťa sa môže prejavovať ako viac frustrované, ťažšie utíšiteľné, nemusí sa
nutne prejavovať negatívnym afektom v interakcii s matkou. Dôležitým faktor, ktorý vstupuje
do tohto vzťahu je tiež správanie matky (Calkins, Hungerford & Dedmon, 2004). Jedná sa
o senzitivitu, prejavy intruzivity a nedostatočnú sociálnu responzivitu matky (Clark,
Kochanska & Ready, 2000). Lee, Bates (1985) a Campbell (1979) tvrdia, že náročný
temperament dieťaťa vyvoláva a zvyšuje u matky intruzívne správanie a znižuje jej sociálnu
responzivitu, čo ďalej spôsobuje negatívne správanie u dieťaťa (Ispa et al., 2004; Szabó et al.,
2008).
V našej práci nebol identifikovaný vzťah medzi utíšiteľnosťou dieťaťa a senzitivitou
matky. Navyše nebolo zaznamenané, že by sa ťažšie utíšiteľné deti prejavovali negatívne.
Práve naopak, deti, ktoré boli náročnejšie na utíšenie, sa prejavovali počas bežnej interakcie
väčšou celkovou pozitívnou afektivitou. V tomto prípade je možné hypotetizovať, že počas
sociálnej interakcie mohli herné rutiny slúžiť ako funkčný prvok k utíšeniu dieťaťa, na ktorý
dieťa reagovalo pozitívnym správaním.
Zo škál temperamentu sa ukázal ďalej signifikantný vzťah medzi strachom a, rovnako
ako pri utíšiteľnosti, frekvenciou hier a časom stráveným hrou. Tento vzťah bol negatívny, čo
znamená, že čím viac malo dieťa tendenciu podliehať stresu zo zmeny prostredia, z nových
sociálnych stimulov a obecný atribút novosti mu zabraňoval v pozitívnom prežívaní a
preskúmavaní prostredia, tým sa frekvencia hier znižovala a čas strávený hrou sa skracoval.
Možným vysvetlením môže byť už samotný fakt, že dieťa sa nachádzalo
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v experimentálnom, pre dieťa novom prostredí. Táto zmena prostredia môže u detí
skórujúcich vyššie na škále strachu znamenať inhibíciu voľného správania a redukciu
v reaktívnych prejavoch na podnety prostredia (Crockenberg & Leerkes, 2004; Gartstein &
Rothbart, 2003; Rothbart, 1988). To by mohlo znamenať, že dieťa intenzívnejšie reagovalo na
novosť prostredia a odmietalo venovať pozornosť hernej stimulácii matky, čím sa počet i
dĺžka herných interakcií znižovala. Tento záver potvrdzujú tiež výsledky, že deti, u ktorých
boli zaznamenané vysoké hodnoty na škále strachu, sa prejavovali vyššou mierou negatívnych
výrazov tváre a negatívnych vokalizácií počas hernej interakcie.
V situáciách, kedy dieťa prežíva pocit ohrozenia, senzitívne matky správne
vyhodnotia, že dieťa je v rozpoložení, kedy nie je pripravené sa prejavovať v cudzom
prostredí a poskytujú mu v týchto prípadoch vlastnú ochranu a možnosť explorovať pod
supervíziou matky (McElwain & Booth-LaForce, 2006). Naša analýza nezistila významný
vzťah medzi senzitivitou matky alebo jej komponentami a škálou strachu. Senzitivita matky
bola však v našom prípade meraná v nezáťažových situáciách bežnej a hernej interakcie. Je
otázne, či by meranie senzitivity matiek v stresovej situácii s dieťaťom prinieslo iné výsledky.
V rámci škál temperamentu možno ešte poukázať na signifikantný vzťah medzi
vokálnou reaktivitou a priemernou dĺžkou trvania jednej hernej rutiny. To znamená, že čím
boli deti hodnotené matkami ako vokalizačne aktívnejšie pri bežných interakciách, tým
kratšiu dobu trvala jedna herná interakcia.
Vokálna aktivita je určitou formou reaktivity dieťaťa, ktorá je zameraná na objekty
alebo osoby

(Brazelton et al., 1974). Podľa Rothbarta (1986) vokálna aktivita dieťaťa

postihuje vokalizácie, ktoré nie sú negatívne, poukazujúce na stres dieťaťa, ale môžu byť
pozitívneho i neutrálneho rázu. Ako sme už v predošlej časti diskutovali, komunikácia matky
s dieťaťom má recipročnú povahu, čo znamená, že dochádza k alternácii alebo prekrývaniu
prejavov oboch strán (Stern, Jaffe, Beebe & Bennett, 1975). To, že dieťa vokálne aktívnejšie
hrá s matkou kratšie hry si vysvetľujeme tým, že dieťa viac zasahuje svojím vokálnym
prejavom do hernej i nehernej situácie. V hernej situácii však môže dochádzať k prerušeniu
hernej rutiny matky, s možným nadviazaním na dialóg s dieťaťom.
V súvislosti s vokálnou aktivitou nás tiež zaujímalo, či sa táto forma reaktivity prejaví
aj priamo pri sledovaní prejavov dieťaťa či už v hernej alebo nehernej interakcii. V tomto
prípade však nebol zaznamenaný vzťah medzi premennými, čo si vysvetľujeme práve tým, že
v rámci prejavov boli zaznamenávané len pozitívne a negatívne prejavy dieťaťa. Neutrálne
vokalizácie neboli súčasťou analýz.
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V súvislosti s temperamentom nás nakoniec zaujímalo, či škály temperamentu môžu
byť vo vzťahu s jednotlivými kategóriami herných rutín. Ukázalo sa, že ak bolo deťom
prirodzené prežívať stres z obmedzenia vo vyššej miere, bola u nich zvýšená tendencia hrať
motorické rutinné hry. Deti reagujú nervozitou, plačom či stresom, ak sa cítia frustrované
alebo im je nejakým spôsobom zabránené v tom, čo chcú (Rothbart, 1986; Rothbart &
Gartstein, 2003). Pre toto zistenie sme medzi dostupnými štúdiami nenašli podporu, avšak
túto tendenciu si vysvetľujeme tým, že matky v prípade, že dieťa malo sklony reagovať týmto
popisovaným správaním, pravdepodobne používali hrubšiu formu hernej rutiny, čo mohlo
pôsobiť ako intenzívnejší stimul, ktorý si dieťa všimlo. Ak by zvolili taktilnú formu, nemusela
byť herná rutiny dieťaťom zaznamenaná.
V rámci korelačných analýz medzi jednotlivými premennými štúdie sme tiež zisťovali
vzťah medzi temperamentom dieťaťa a senzitivitou matky. Naše merania ukázali, že medzi
škálou úsmev/smiech v temperamente a pozitívnou afektivitou matky je prítomný
signifikantný vzťah. Ako už spomínané štúdie (Lee & Bates, 1985; Campbell, 1979) tvrdia
u iných škál, je neurčité, či pozitívna afektivita matky vytvára a posilňuje v dieťati pozitívne
prejavy pri bežných činnostiach či hre alebo dieťa týmto temperamentovým rysom
ovplyvňuje pozitívnu afektivitu matky, pretože je jednoduchším a príjemnejším interakčným
partnerom.

8.2 Limity a eventuálne rozšírenia
Pri príprave, procedúre i spracovávaní našich dát sme sa stretli hneď s niekoľkými
limitami našej štúdie. Ako prvé zmienime rozdelenie hier na sociálne hry a sociálne herné
rutiny. Hneď na začiatku štúdie sme sa snažili síce tieto dva pojmy jednoznačne vymedziť,
avšak pre čitateľa sa môže zdať toto rozdelenie nezmyselné či mätúce. Vychádzali sme totiž
z anglických názvov play a game, pre ktoré v slovenskom jazyku existuje rovnaký preklad.
Z toho dôvodu sme sa rozhodli v teoretickom úvode i v empirickej časti tieto pojmy
rozlišovať ako sociálne hry a sociálne herné rutiny.
Aj keď vnímame prirodzenosť celej experimentálnej situácie ako výhodu, kedy
situácia prebiehala bez zásahu experimentátorov, pod réžiou matky a dieťaťa, na druhej strane
však za prítomnosti experimentátora a snímajúcich kamier. Táto situácia mohlo pôsobiť na
úzkostnejšie matky stresujúco, čo sa mohlo odraziť na senzitívnych prejavoch matky voči
dieťaťu. Zníženie diskomfortu by mohla posilniť menšia viditeľnosť kamier a väčší odstup
experimentátora od prebiehajúcej situácie.
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Pri vypracovávaní kritérií pre herné rutiny sme vychádzali z teoretickej základne,
prezentovanej v prvej časti práce. Pri detekcii herných rutín podľa týchto kritérií mohlo pri
analýzach videozáznamu dochádzať k nesprávnej identifikácii herných rutín. Mohlo sa stať,
že kritéria boli natoľko široké, že cez ne prešli aj hry, ktoré v skutočnosti neboli hernými
rutinami alebo natoľko prísne, že neboli identifikované a ostali zaradené v „bežnej interakcii“.
Možným riešením by bola väčšia špecifikácia jednotlivých kritérií pre herné rutiny a popis
nuancií pre jednotlivé kritéria, eventuálne porovnanie s kritériami iných štúdií, ktoré sú však
ťažšie dohľadateľné.
S premennou senzitivita matky sme plánovali pracovať ako obecným konštruktom.
Korelačné

analýzy

napokon

priniesli

zaujímavejšie

výsledky,

ak

sme

narábali

s komponentami senzitivity zvlásť. Pri analýzach dát sme nakoniec používali jednak obecnú
premennú senzitivity, ale aj komponenty zvlášť, čím sme získali konkrétnejšiu predstavu
o vzťahoch medzi jednotlivými premennými.
Dôvod, prečo sme zvolili dotazníkovú metódu hodnotenia temperamentu matkou, je
časová úspornosť v porovnaní s analýzou temperamentu z prejavov dieťaťa. Uvedomujeme si,
že dotazníková metóda môže byť ovplyvnená sociálnou žiadúcosťou, nedostatočnou
znalosťou matky prejavov dieťaťa či limitovaná adekvátnosť situácií z histórie dieťaťa.
Z tohto dôvodu bol zvolený dotazník Rothbart a Gartstein (2003), ktorý čiastočne eliminuje
spomínané nevýhody tým, že koncentruje položky na udalosti z nedávnej doby a dotazuje sa
na konkrétne prejavy dieťaťa miesto abstraktných či zrovnávajúcich úsudkov. Výhodou
dotazníku IBQ-R je možnosť hodnotiť dieťaťa celoplošne na 14 škálach temperamentu, čo
poskytuje detailné informácie ohľadom individuálnych rozdielov v temperamente dieťaťa
dojčenského veku.
Ďalším limitom našej štúdie je, že je korelačná. Je nemožné poukazovať na akúkoľvek
kauzalitu medzi premennými. Zo súčasných výsledkov nie je možné konštatovať, čo
z použitých premenných je vlastne príčina a čo následok. Vzťah medzi hernými rutinami a
ostatnými premennými môže taktiež podliehať vplyvu ďalšej premennej. V tejto súvislosti nás
napadá, že do prevedenia herných rutín môže vstupovať taktiež osobnosť matky a jej
temperamentové založenie, ktoré môžu napokon determinovať aj temperament dieťaťa a
prejavy detí.
Eventuálnym rozšírením tejto práce by mohlo byť zameranie pozornosti okrem
sociálnych herných rutín aj na sociálne hry, ktoré sú individuálne a nemajú konkrétnu
štruktúru. Identifikáciou sociálnych hier by mohla vzniknúť príležitosť porovnať výskyt a
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rozdielnosť reakcií 4-mesačných detí na oba typy sociálnych herných aktivít. Ako
problematické však vnímame identifikáciu sociálnych hier podľa konkrétnych kritérií.
Sociálne hry majú idiosynkratický formát, preto môže byť náročné stanoviť kritéria tak, aby
mohli adekvátne detekovať všetky sociálne hry.
Ďalšou možnosťou, ako ďalej pracovať s témou sociálnych herných rutín, je využiť
kvalitatívny prístup pri ich skúmaní, zamerať sa na analýzu konkrétnych nadväzností matky a
dieťaťa počas celej interakcie. Týmto prístupom by sme mohli získať informácie
o adekvátnosti zaradenia herných rutín do interakcie, kontextoch, kedy sú matkami používané
a akým spôsobom a formou ich matky dieťaťu prezentujú.
Ďalším limitom našej štúdie je veľkosť skupiny participantov. U herných rutín sme
pracovali s veľkosťou vzorky 54 dvojíc, u prejavov a reakcií to bolo 35 dvojíc, v rámci
senzitivity matky 54 dyád a temperament bol hodnotený u 48 detí. Všetky čísla poukazujú na
skromnejšiu veľkosť vzorky. Z demografických údajov ďalej vyplynulo, že väčšina matiek
bola prvorodičkami. Do budúcnosti je teda potrebné, aby bolo naše zistenia overené na väčšej
a viac vyváženej vzorke matiek s deťmi.
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Záver
Cieľom tejto štúdie bolo priniesť viac vhľadu do menej prebádanej problematiky
sociálnych herných rutín. V našej štúdii sme sledovali výskyt rutínnych herných aktivít,
kvantitatívne parametre a vzniknuté kategórie, ktoré sa pri analýze výsledkov objavili. Naše
výsledky zaznamenali, že už v období 4 mesiacov veku dieťaťa matky zaraďujú herné rutny
do svojho interakčného repertoáru. Dialo sa tak až v 70% našej vzorky. Naše zistenia na
rozdielod iných štúdií teda ukazujú, že ešte pred dosiahnutím 6 mesiacov má dieťa možnosť
angažovať sa v štrukturovaných herných činnostiach. Deti dojčenského veku participujú na
herných činnostiach svojimi neverbálnymi prejavmi, prostredníctvom tvárových a
vokalizačných modalít a nakoniec orientácie pohľadu prezentujú svoje emocionálne
rozpoloženie. Deti reagovali na sociálne rutiny pozitívnejšie než na bežnú interakciu, čo môže
znamenať, že dieťa pozitívne reagovalo štruktúru herných rutín.
V tejto práci sme predpokladali a usudzovali na rolu materskej senzitivity v hernej
interakčnrj rutiny. Aj keď naše výsledky nepreukázali signifikantné vzťahy, senzitivita môže
vstupovať do interakcie ako priamy fakton ovplyvňujúci responzivitu a afektívne prežívanie
dieťaťa (Stern, 1977). Týmto spôsobom môže senzitivita sprostredkovane ovplyvňovať
priebeh herných rutín. Keďže senzitivita matky poukazuje na mieru adekvátnosti, vhodnosti a
načasovanosti prejavov matky na reakcie dieťaťa, je snáď pravdepodobné, že viac než
kvantitatívne premenné hier, môže ovplyvňovať kvalitatívny priebeh hry.
V rámci temperamentu sa ukázali tri škály prichádzajúce do vzťahu s hernými
rutinami. Pozitívne reakcie na hru detí hodnotených ako ťažko utíšiteľných ukazujú, že herná
rutina môže slúžiť kregulácii negatívnych stavov dieťaťa. Viacerí autori (Bruner, 1974;
Weisler & McCall, 1976; Piaget, 1962) tvrdia, že hra nie je optimálna za predpokladu
nevhodných podmienok - v prípade úzkosti, strachu či ohrozenia. Na to poukazujú aj naše
výsledky, ktoré u detí skórujúcich vyššie na škále strachu, bolo ukázali viac negatívnych
prejavov počas hry. Výsledky nám v tomto prípade naznačujú významnú rolu
temperamentových vlastností dieťaťa. Z toho možno usudzovať na praktické použitie týchto
informácií, že hra by mala byť zvolená vždy na základe osobnostného založenia dieťaťa, čo
na druhej strane vyžaduje senzitívne vnímanie tejto osoby.
V súčasnosti je stále nedostatočnývýskumov, ktoré by sa venovali problematike
sociálnych herných rutín a ovplyvňujúcich faktorov. Ďalšie bádanie pre potvrdenie našich
výsledkov je preto nevyhnutné.
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Príloha 1. Dotazník IBQ-R
SCORING PROCEDURE
INFANT BEHAVIOR QUESTIONNAIRE - REVISED
Scale scores for the Infant Behavior Questionnaire - Revised represent the mean score of all
scale items applicable to the child, as judged by the caregiver. Scales' scores are to be
computed by the following method:
1.

Sum all numerical item responses for a given scale. Note that:
a)

If caregiver omitted an item, that item receives no numerical score;

b)

If caregiver checked the "does not apply" response option for an item, that item
receives no numerical score;

c)

Items indicated with an R are reverse items and must be scored in the following

way:
7 becomes 1
6 becomes 2
5 becomes 3
4 remains 4
2.

3 becomes 5
2 becomes 6
1 becomes 7

Divide the total by the number of items receiving a numerical response. Do not
include items marked "does not apply (N/A)" or items receiving no response in
determining the number of items.
For example, given a sum of 47 for a scale of 12 items, with one item receiving no
response, two items marked "does not apply," and 9 items receiving a numerical
response, the sum of 47 would be divided by 9 to yield a mean of 5.22 for the scale
score.
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©Mary K. Rothbart, Ph.D.
Maria A. Gartstein, Ph.D.
Infant Behavior Questionnaire - Revised:
Items by Scale
(May 24, 2000)
I. Activity Level (15 items; .82, .70, .78*)
Definition: Baby's gross motor activity, including movement of arms and legs, squirming, and
locomotor activity.
Feeding:
1R
2
3

During feeding, how often did the baby:
lie or sit quietly?
squirm or kick?
wave arms?

Sleeping:
12
13
14R

During sleep, how often did the baby:
toss about in the crib?
move from the middle to the end of the crib?
sleep in one position only?

Bathing and
Dressing:
32
33

When being dressed or undressed during the last week,
how often did the baby:
wave his/her arms and kick?
squirm and/or try to roll away?

38
39

When put into the bath water, how often did the baby:
splash or kick?
turn body and/or squirm?

Daily Activities:
111
112

115
116
117R

When placed on his/her back, how often did the baby:
wave arms and kick?
squirm and/or turn body?
When placed in an infant seat or car seat, how often did the
baby:
wave arms and kick?
squirm and turn body?
lie or sit quietly?

* Cronbach’s alphas for 3-6, 6-9, and 9-12 months of age groups.II. Distress to Limitations
(16 items; .81, .83, .82)
Definition: Baby's fussing, crying or showing distress while a) in a confining place or
position; b) involved in caretaking activities; c) unable to perform a desired action.
92

Sleeping:
11R

Before falling asleep at night during the last week, how often did the
baby:
show no fussing or crying?

15
16R
17

After sleeping, how often did the baby:
fuss or cry immediately?
play quietly in the crib?
cry if someone doesn't come within a few minutes?
How often did the baby:

18
19R
20

seem angry (crying and fussing) when
you left her/him in the crib?
seem contented when left in the crib?
cry or fuss before going to sleep for naps?

Bathing and
Dressing:
41

When face was washed, how often did the baby:
fuss or cry?

44

When hair was washed, how often did the baby:
fuss or cry?

Play:
75
76R
Daily Activities:
93

109
113
114

118

When something the baby was playing with had to be
removed, how often did s/he:
cry or show distress for a time?
seem not bothered?
How often during the last week did the baby:
protest being placed in a confining place (infant seat, play pen,
car seat, etc.)?
When placed on his/her back, how often did the baby:
fuss or protest?
When the baby wanted something, how often did s/he:
become upset when s/he could not get what s/he wanted?
have tantrums (crying, screaming, face red, etc.)
when s/he did not get what s/he wanted?
When placed in an infant seat or car seat, how often did the baby:
show distress at first; then quiet down?

III. Fear (16 items; .90, .89, .87)
Definition: The baby's startle or distress to sudden changes in stimulation, novel physical
objects or social stimuli; inhibited approach to novelty.
Daily Activities:
90

How often during the last week did the baby:
cry or show distress at a change in parents
93

94
99

appearance, (glasses off, shower cap on, etc.)?
startle at a sudden change in body position (e.g., when moved
suddenly)?
startle to a sudden or loud noise?
Two Week Time Span

150
151
152
153

When introduced to an unfamiliar adult, how often did the baby:
cling to a parent?
refuse to go to the unfamiliar person?
hang back from the adult?
never “warm up” to the unfamiliar adult?

154
155
156

When in the presence of several unfamiliar adults, how often
did the baby:
cling to a parent?
cry?
continue to be upset for 10 minutes or longer?

157
158

When visiting a new place, how often did the baby?:
show distress for the first few minutes?
continue to be upset for 10 minutes or more?

161
162

When your baby was approached by an unfamiliar person when you
and s/he were out (for example, shopping), how often did the baby:
show distress?
cry?

163R
164

When an unfamiliar person came to your home or apartment, how
often did your baby:
allow her/himself to be picked up without protest?
cry when the visitor attempted to pick her/him up?

IV. Duration of Orienting (12 items; .81, .82, .77)
Definition: The baby's attention to and/or interaction with a single object for extended periods
of time.
Play:
46
47
48
49
50
51
54

How often during the last week did the baby:
look at pictures in books and/or magazines
for 2-5 minutes at a time?
look at pictures in books and/or magazines for
5 minutes or longer at a time?
stare at a mobile, crib bumper or picture for
5 minutes or longer?
play with one toy or object for 5-10 minutes?
play with one toy or object for 10 minutes or longer?
spend time just looking at playthings?
repeat the same movement with an object for 2
94

55
Daily Activities:
91
92
100
101

minutes or longer (e.g., putting a block in a cup, kicking
or hitting a mobile)?
pay attention to your reading during most of the story when
looking at picture books?
How often during the last week did the baby:
when in a position to see the television set,
look at it for 2 to 5 minutes at a time?
when in a position to see the television set,
look at it for 5 minutes or longer?
looked at children playing in the park or on the playground
5 minutes or longer?
watch adults performing household activities (e.g., cooking,
etc.) for more than 5 minutes?

V. Smiling and Laughter (10 items; .85, .72, .82)
Definition: Smiling or laughter from the child in general caretaking and play situations.
Bathing and
Dressing:
34

When being dressed or undressed during the last week, how
often
did the baby:
smile or laugh?

36
37

When put into the bath water, how often did the baby:
smile?
laugh?

40

When face was washed, how often did the baby:
smile or laugh?

43

When hair was washed, how often did the baby:
smile?

Play:
53
56
57

How often during the last week did the baby:
laugh aloud in play?
smile or laugh after accomplishing something
(e.g., stacking blocks, etc.)?
smile or laugh when given a toy?

Daily Activities:
110

When placed on his/her back, how often did the baby:
smile or laugh?
Two Week Time Span

149

When you returned from having been away and the baby was awake,
how often did s/he:
smile or laugh?

95

VI. High Pleasure (11 items; .77, .76, .80)
Definition: Amount of pleasure or enjoyment related to high stimulus intensity, rate,
complexity, novelty, and incongruity.
Two Week Time Span
Play:
58

How often during the last week did the baby:
smile or laugh when tickled?

65
66
67

How often during the last week did your baby enjoy:
being tickled by you or someone else in your family?
being involved in rambunctious play?
watching while you, or another adult, playfully made faces?

77
78

When tossed around playfully how often did the baby:
smile?
laugh?

79
80

During a peekaboo game, how often did the baby:
smile?
laugh?

81
82

How often did your baby enjoy bouncing up and down:
while on your lap?
on an object, such as a bed, bouncer chair, or toy?

165

When in a crowd of people, how often did the baby:
seem to enjoy him/herself?

VII. Low Pleasure (13 items; .81, .87, .80)
Definition: Amount of pleasure or enjoyment related to low stimulus intensity, rate,
complexity, novelty, and incongruity.
Play:
59
60
61
62
63
64
68
69
70
71

How often during the last week did the baby enjoy:
being sung to?
being read to?
hearing the sound of words, as in nursery rhymes?
looking at picture books?
gentle rhythmic activities, such as rocking or swaying?
lying quietly and examining his/her fingers or toes?
touching or lying next to stuffed animals?
the feel of soft blankets?
being rolled up in a warm blanket?
listening to a musical toy in a crib?
When playing quietly with one of her/his favorite toys, how often did

your
baby:
96

72
73
74

show pleasure?
enjoyed lying in the crib for more than 5 minutes?
enjoyed lying in the crib for more than 10 minutes?

VIII. Soothability (18 items; .82*)
Definition: Baby's reduction of fussing, crying, or distress when soothing techniques are used
by the caretaker.
* Cronbach’s alpha for 3, 6, 9, and 12 month old infants (N=72).
Two Week Time Span
174
175
176R

When rocking your baby, how often did s/he:
soothe immediately?
not soothe immediately, but in the first two minutes?
take more than 10 minutes to soothe?

177
178
179R

When singing or talking to your baby, how often did s/he:
soothe immediately?
not soothe immediately, but in the first two minutes?
take more than 10 minutes to soothe?

180
181
182R

When walking with the baby, how often did s/he:
soothe immediately?
not soothe immediately, but in the first two minutes?
take more than 10 minutes to soothe?

183
184
185R

When giving him/her a toy, how often did the baby:
soothe immediately?
not soothe immediately, but in the first two minutes?
take more than 10 minutes to soothe?

186
187
188R

When showing the baby something to look at, how often did s/he:
soothe immediately?
not soothe immediately, but in the first two minutes?
take more than 10 minutes to soothe?
When patting or gently rubbing some part of the baby’s body, how

often
189
190
191R

did s/he:
soothe immediately?
not soothe immediately, but in the first two minutes?
take more than 10 minutes to soothe?

IX. Falling Reactivity/Rate of Recovery from Distress (13 items; .84, .79, .83)
Definition: Rate of recovery from peak distress, excitement, or general arousal; ease of falling
97

asleep.
Sleep:
21
22R
23

When going to bed at night, how often does your baby:
fall asleep within 10 minutes?
have a hard time settling down to sleep?
settle down to sleep easily?

24R
25

When your baby awoke at night, how often did s/he:
have a hard time going back to sleep?
go back to sleep immediately?

26R
27
28
29R

When put down for a nap, how often did your baby:
stay awake for a long time?
go to sleep immediately?
settle down quickly?
have a hard time settling down?

Daily Activities:
119
120R
121R
122

When frustrated with something, how often did your baby:
calm down within 5 minutes?
When your baby was upset about something, how often did s/he:
stay upset for up to 10 minutes or longer?
stay upset for up to 20 minutes or longer?
soothe him/herself with other things (such as a stuffed
animal, or blanket)?

X. Cuddliness (17 items; .84, .85, .85)
Definition: The baby's expression of enjoyment and molding of the body to being held by a
caregiver.
Feeding:
baby:
5
6
7R

In the last week, while being fed in your lap, how often did the

Daily Activities:
105R
106
107
108R

When being held, how often did the baby:
pull away or kick?
seem to enjoy him/herself?
mold to your body?
squirm?

123
124R
125R

seem to enjoy the closeness?
snuggle even after she was done?
seem eager to get away as soon as the feeding was over?

When rocked or hugged, in the last week, did your baby:
seem to enjoy him/herself?
seemed eager to get away?
make protesting noises?

98

When reuniting after having been away during the last week how often
did
126
127R
128R

the baby:
seem to enjoy being held?
seem interested in being close, but resisted being held?
show distress at being held?

129
130R

When being carried, in the last week, how often did the baby:
seem to enjoy him/herself?
push against you until put down?
While sitting in your lap:

131

how often did your baby seem to enjoy
her/himself?

132R

how often would the baby not be content
without moving around?

XI. Perceptual Sensitivity (12 items; .81, .84, .83)
Definition: Amount of detection of slight, low intensity stimuli from the external
environment.
Feeding:
4
Play:
83
84
Daily Activities:
95
96

133
134
135
136
137
138
139

During feeding, how often did your baby:
notice lumpy texture in food (e.g., oatmeal)?
How often does the infant look up from playing:
when the telephone rang?
when s/he heard voices in the next room?
How often during the last week did the baby:
appear to listen to even very quiet sounds?
attend to sights or sounds when outdoors
(for example, wind chimes or water sprinklers)?
How often did your baby notice:
low-pitched noises (e.g., air conditioner, heating system, or
refrigerator running or starting up)?
sirens from fire trucks or ambulances at a distance?
a change in room temperature?
a change in light when a cloud passed over the sun?
sound of an airplane passing overhead?
a bird or squirrel up in a tree?
fabrics with scratchy texture (e.g., wool)?

XII. Sadness (14 items; .85, .85, .71)
New Definition: General low mood; lowered mood and activity specifically related to
personal suffering, physical state, object loss, or inability to perform a desired action.
99

Sleeping:
30
31
Daily Activities:
140
141

When it was time for bed or a nap and your baby did not want to go,
how often did s/he:
whimper or sob?
become tearful?
When tired, how often was your baby:
likely to cry?
show distress?

142
143

At the end of an exciting day, how often did your baby:
become tearful?
show distress?

144
145

For no apparent reason, how often did your baby:
appear sad?
seem unresponsive?
Two Week Time Span

166
167

Did the baby seem sad when:
caregiver is gone for an unusually long period of time?
left alone/unattended in a crib or a playpen for an
extended period of time?
When you were busy with another activity, and your baby was not able

to
168
169

get your attention, how often did s/he:
become sad?
cry?

170
171

When your baby saw another baby crying how often did s/he:
become tearful?
show distress?

XIII. Approach (12 items; .87, .78, .81)
Definition: Rapid approach, excitement, and positive anticipation of pleasurable activities.
Play:
85
86

When your baby saw a toy s/he wanted, how often did s/he:
get very excited about getting it?
immediately go after it?

87
88
89R

When given a new toy, how often did the baby:
get very excited about getting it?
immediately go after it?
seem not to get very excited about it?
100

Daily Activities:
97
98
104
manner

How often during the week did your baby:
move quickly toward new objects?
show a strong desire for something s/he wanted?
seem excited when you or other adults acted in an excited
around him/her?
Two Week Time Span

159
160

172
173R

When visiting a new place, how often did your baby:
get excited about exploring new surroundings?
move about actively when s/he is exploring new
surroundings?
When familiar relatives/friends visited, how often did the baby:
get excited?
seem indifferent?

XIV. Vocal Reactivity (12 items; .82, .73, .78)
Definition: amount of vocalization exhibited by the baby in daily activities.
Feeding:
8
9
10
Bathing and

How often did your baby make talking sounds:
while waiting in a high chair for food?
when s/he was ready for more food?
when s/he has had enough food?

Dressing:
35

When being dressed or undressed during the last week, how
often
did the baby:
coo or vocalize?

42

When face was washed, how often did the baby:
coo?

45
Play:
52
Daily Activities:
102
103
146

When hair was washed, how often did the baby:
vocalize?
How often during the last week did the baby:
repeat the same sounds over and over again?
How often during the last week did the baby:
squeal or shout when excited?
imitate the sounds you made?
How often did your baby make talking sounds when:
riding in a car?
101

147
148

riding in a shopping cart?
you talked to him/her?

102

Príloha 3. Korelácie medzi škálami temperamentu a prejavmi dieťaťa v hre/nehre

Pozitívne
Výrazy

Vokalizácie

Afektivita

Pohľad

Schop.
Vysoká
PozitívRýchl.
Utíšiteľ
zorient. Úsmev intenzita
ne
zotave- Smútok
-nosť
sa
potešenia
ladenie
nia sa
vať sa
.139
-.155
-.284
-.062
.090
.058
-.003
-.103
.000
-.240
-.260
-.258
.151
-.415*

Negatívne

.059
.316

-.010
.088

-.268
-.177

-.092
-.107

-.202
.063

.388*
.146

-.074
-.124

Pozitívne

-.004
-.434*

-.105
-.410*

-.181
-.084

-.257
-.419*

-.029
-.475**

.143
.235

-.155
-.356

Negatívne

.035
.118

-.013
.074

-.197
-.219

-.047
-.191

-.104
.133

.249
.096

.065
.018

Pozitívna

.157
-.378*

-.103
-.240

-.314
-.190

-.123
-.424*

.082
-.438*

.069
.155

-.053
-.462*

Negatívna

-.022
.218

.035
.107

-.296
-.204

-.125
-.166

-.126
.100

.335
.127

-.002
-.031

Na matku

-.071
-.229

-.005
.066

-.439*
.003

-.155
-.018

.135
-.096

-.055
.081

.147
.048

Mimo
matku

.055
.205

-.290
-.047

-.022
.000

-.027
.003

.046
.113

.066
-.090

-.390*
.039*

Strach
Pozitívne

-.043
-.086

-.072
-.074

.204
-.009

.319
.147

-.033
-.134

-.207
-.027

-.132
.084

Negatívne

.293
-.094

-.108
.128

.032
.016

.275
-.189

.028
-.117

-.012
.156

.326
.200

Pozitívne

.001
.251

-.010
-.201

-.043
-.130

.143
.041

-.054
-.357

-.167
.072

.163
.251

Negatívne

.257
-.177

-.013
.203

-.068
.042

.161
-.267

.004
-.051

.158
.189

.331
.170

Pozitívna

-.073
-.066

-.010
-.168

.138
-.120

.283
.054

-.013
-.281

-.184
.001

.145
.113

Negatívna

.189
-.149

-.052
.186

-.089
.000

.163
-.204

.053
-.060

.097
.191

.342
.181

Na matku

-.285
.122

.018
-.122

-.069
-.012

.060
.191

-.077
-.041

.167
.113

.099
.332

Mimo
matku

-.134
-.085

.074
.131

.071
-.020

-.138
-.173

-.281
.039

-.165
-.124

-.242
-.340

Výrazy

Vokalizácie

Afektivita

Pohľad

Nízka
Percep. Vokálna
Maznavo
Level Stres z
intenz.
senzitiv reaktivit
sť
aktivity obmedz
Poteš.
ita
a

Poznámka: *p < .05. **p < .01.V prvom riadku je koeficient pre hernú interakciu, v druhom pre
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interakciu bežnú. Farba značí signifikantné korelácie.
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