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Abstract 

The paper presents the theoretical and research starting points in puppet 
therapy in connection with the care of a person with mental disabilities. 
It describes the possibilities and limits of the work of a creative therapist 
in different periods of the life of a person with an intellectual disability. 
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Úvod 

Individualizácia a akceptovanie prežívania každého jednotlivca 
s mentálnym postihnutím (bez ohľadu na vek a stupeň postihnutia) je 
významnou súčasťou v terapii s bábkou. Primárne v tejto terapii ide o podporu 
každého jednotlivca s mentálnym postihnutím ako jednej z možností nasyco-
vania potreby/potrieb cielenou expresívne orientovanou stratégiou (Kováčová, 
2017). Použitie bábky považujeme za adresnejšiu formu terapie, v ktorej 
dominuje hra (a zároveň v mnohých súvislostiach presahuje do terapie hrou 
(Fábry Lucká, 2017). Lanberg et al. (2020) tvrdia, že jednoznačne by sa 
terapia s bábkou mala stať súčasťou komprehenzívnej (ucelenej) rehabilitácie. 
Samotná hra s bábkou aktivizuje fyzickú, intelektuálnu, sociálnu a emocio-
nálnu stránku osobnosti hrajúceho sa. Klient v hrovom vyjadrovaní sa používa 
kreatívny materiál, ako sú bábky alebo iné animované predmety. Práve bábka 
môže byť prostriedkom k tomu, že účastník hry prejaví záujem o sociálny 
kontakt a počas nasledujúcich stretnutí ho bude spoločne s iným účastníkom 
s využitím kreatívneho materiálu upevňovať. Primárne možno tvrdiť, že ide 
o podporovanie vnútorných charakteristík klienta, ale aj o rozvíjanie klienta 
v konkrétnych oblastiach poznania. Činnosť s bábkou (vo forme bábkového 
predstavenia alebo využívania bábky v rámci terapeuticko-formatívneho 
procesu) je považovaná za zábavný, rozvíjajúci a pomerne ľahko implemen-

tovaný prístup v intervencii špeciálneho a liečebného pedagóga.  
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Bábka ako subjekt v terapii s bábkou 

V súvislosti s realizáciou hry s bábkou je potrebné zohľadniť 

tzv. situačné obmedzenia. Slavson & Schiffer (1974) dané obmedzenia 

odôvodňujú ako možnú ochranu pred frustráciou alebo zlyhaním. Ide 

o zabezpečenie miestnosti (nielen priestoru), ktorá je vyslovene určená k hre 

s bábkou. K dispozícii sú stoličky (prípadne náhrada na sedenie), batéria 

bábok určených k hre a priestor označený ako javisko (bližšie Kors, 1964). 

Samotné označenie priestoru k hre môže byť klientom s mentálnym 

postihnutím verbalizované alebo konkrétne vyznačené predmetmi, ako je 

opona, vyvýšená plocha a pod. V súvislosti s hrovým materiálom pre klientov 

s mentálnym postihnutím sa Bender & Woltmann (1936) prikláňajú k použitiu 

bábok vodených zospodu (napr. maňušky, prstové bábky, dlaňové bábky). 

Dané odporúčanie odôvodňujú tým, že práve tento typ bábok je divákmi, ako 

aj hráčmi, vnímaný ako priamy na komunikáciu, k nadviazaniu lepšieho 

kontaktu (nič im nezabraňuje s bábkou aj manipulovať). Taktiež ide aj o to, že 

tento typ bábok je viac presvedčivý (viac uveriteľný a autentický) vo svojej 

pohybovej činnosti v porovnaním s „trhavým pohybom“ marionet. V súvislosti 

s bábkovým predstavením, ktoré je realizované pre klientov s mentálnym 

postihnutím, je bábka sprostredkovateľom medzi odborníkom – kreatívnym 

terapeutom a účastníkmi (divákmi, asistentmi, rodičmi, a i.). V súvislosti 

s hrou s bábkou je bábka tou, ktorá má svoj, nazvime to „bábkový svet“. Aj 

agresívny prejav účastníka s mentálnym postihnutím voči bábke je súčasťou 

sveta bábky, nie klienta s mentálnym postihnutím. Netvrdíme, že klienta 

s mentálnym postihnutím máme povzbudzovať k agresii, naopak vysvetľu-

jeme, že buchnutie bábky klient nechápe ako súčasť svojho sveta, ale sveta 

bábky (a je možné vnímať to ako sýtenie potrieb na možnú frustráciu 

z klientovho prežívania okolitého sveta). Danú skutočnosť Majzlanová (2004) 

vysvetľuje tým, že klient, ktorý je počas hry „vtiahnutý“ do života 

charakterov (v našom prípade bábok), objavuje sám seba. Samotný proces tak 

umožňuje prezentovať aj mimo iného negatívne postoje prežívania klienta 

voči skutočnosti, ktorá je animovaná prostredníctvom bábok. 

Kreatívny terapeut v terapii s bábkou  

Samotná prítomnosť bábky v hre, jej stála, či sporadická animácia 

(často ide zo strany dospelého o improvizáciu vzhľadom na prebiehajúcu 

situáciu), alebo len verbálna produkcia, je jednoznačne podmienená 

odbornými kompetenciami špeciálneho a liečebného pedagóga. Odborníka 

pracujúceho s bábkou možno označiť ako kreatívneho terapeuta, ktorý má 

k dispozícii špecifický počet bábok v rozličných tematických spracovaniach, 

ako napr. ľudská rodina, kráľovská rodina, zvieracia krajina, zázračná krajina 

a pod. Z našich zistení (Kováčová, 2017; Kováčová, 2019) potvrdzujeme, že 



Kováčová, B.: 

Terapia s bábkou s osobou s mentálnym postihnutím 

 28 

bábky majú byť niečím zaujímavé a zároveň aj primerane spracované po 

vizuálnej stránke. Mnohí klienti s mentálnym postihnutím preferujú bábky, 

ktoré sú im známe, príp. sa s nimi stretli počas bábkového predstavenia. Nie je 

ničím netradičným, ak aj dospelý klient s mentálnym postihnutím odmietne 

hrajúcu bábku, nemusí to byť len dieťa s mentálnym postihnutím v ranom, či 

predškolskom veku. Dané tvrdenia dokladáme z pozorovaní hry s bábkou, 

ktorá bola realizovaná primárne individuálnou formou s klientmi s mentálnym 

postihnutím.  

Tobiáš, 17 r., ľahký stupeň mentálneho postihnutia 

Počas bábkového predstavenia Tobi prezentuje svoje obavy celkovým 

postojom (prekrížené nohy) a zakrývaním si očí. Ak má pocit, že hra má byť 

ukončená (niekedy len zastavená), má snahu hrajúcu bábku odstrčiť, ale 

zároveň si dáva pozor, aby sa jej nedotkol. K samotnému odstrčeniu bábky 

použije ruku odborníka. Keď už bábka „zmizne“, Tobi už nerieši hru 

s bábkou. Odchádza, alebo ide na toaletu. Kôš, v ktorom sa bábka skryla, 

neberie do úvahy, nezaujíma ho bábka, ktorá zostala nepohyblivá (napriek 

tomu, že patrí ku klientom, ktorí sú pomerne zvedaví a zaujímajú sa o dianie 

navôkol pozn.). Pri záverečnom odchode sa Tobi  ešte raz ubezpečí, že bábku 

nevidieť (pre neho to znamená, že už nehrá). Tento rituál je prítomný na konci 

každého stretnutia s bábkou.  

V prípade odmietnutia bábky je potrebné prejavy klienta akceptovať 

a nepresviedčať ho, že hrajúca bábka mu neublíži. V takýchto situáciách je 

vhodné použiť reálne predmety, ktoré klient s mentálnym postihnutím pozná.  

René, 8 r., ľahký stupeň mentálneho postihnutia  

Na otvorenom javisku terapeut pri chlapcovi predmet animuje. Ponúka 

možnosť aj Renému sa zapojiť. Ten však nereaguje. Po chvíli gestikuluje, aby 

predmet odišiel. Predmet sa odrazu skryje za chrbát terapeuta. René túto 

činnosť zaregistroval, pomaly sa približuje k terapeutovi. Počas chôdze krúti 

hlavou do strán na znak nesúhlasu. Následne posunkami vyjadrí, že chce 

vidieť bábku, ktorú prostredníctvom terapeuta pohladí, zakýva jej, zatlieska 

a odchádza preč. Pri odchode volá aj terapeuta kývaním rúk do strán. Bábka 

ho už nezaujíma, rozlúčil sa s ňou. 

Odmietnutá hra s bábkou nemá byť ihneď nahradená novou, skôr je 

potrebné vytvoriť priestor a poskytnúť čas na neutrálnu činnosť. Je niekoľko 

možností (Tabuľka 1) ako preklenúť čas k možnému pokračovaniu, prípadne 

k ukončeniu stretnutia. 
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Tabuľka 1: Aktivita odborníka pri odmietnutí hry s bábkou 

Odborník si môže prezerať bábky (alebo predmety) a svoju aktivitu komentovať. 

Odborník ukladá predmety, ktoré boli využité počas hry, do určeného priestoru, napr. koša. 

Každý predmet (bábka) sa rozlúči nielen s odborníkom, ale aj klientom a hra je ukončená.  

Odborník zostane sedieť a očakáva reakciu od klienta (zvyčajne je pomerne rýchla a klient 

s mentálnym postihnutím nadväzuje sociálny kontakt a vyjadruje svoju požiadavku – neverbálne, 

ale aj verbálne). 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ak sa odborník, kreatívny terapeut, rozhodne ponúknuť ďalšiu hru, 

tak odporúčame nevyužívať dramatické umenie. Pri osobách s mentálnym 

postihnutím môže mať odmietnutie viaceré príčiny. Aj z toho dôvodu je 

potrebné každú vyjadrenú obavu (či už verbálne alebo neverbálne) 

akceptovať, a zo strany odborníka by malo ísť o snahu identifikovať možné 

príčiny daného správania sa klienta s mentálnym postihnutím.  

Grétka, 8 rokov, ľahký stupeň mentálneho postihnutia, epilepsia 

Grétka mala veľmi rada bábkové divadlo. Dokázala sa pomerne dobre 

koncertovať na dej príbehu (príbeh bol jednoduchý, opakovala sa scéna 

rozhovoru princeznej a malého kuriatka). K bábkam pristupovala veľmi 

opatrne, na ponuku pohladiť bábku nereagovala a odstúpila. Postupne sa 

vzdialenosť od hrajúcich bábok zmenšovala. Neskôr hrajúce bábky pohladila 

rukou „z diaľky“. Postupom času (približne po 4 týždňoch) sa bábkam začala 

prihovárať (citoslovcia a jemne modulované zvuky) a naznačovala 

bozkávanie. Správanie Grétky voči bábkam sa odohrávalo v „bezpečnej“ 

vzdialenosti. Po troch mesiacoch intenzívnej intervencie s Grétkou boli 

viditeľné pokroky v jej správaní. Pri príchode bábok na scénu sa postavila aj 

Grétka a vzájomne sa uklonili a zamávali si. Grétka sa posadila do hľadiska 

(stoličku si predtým v spolupráci s učiteľkou pripravila). Zrazu sa postavila, 

pridržala sa paravánu, chytila kuriatko za hlavu a začala s ním pohybovať po 

scéne. Komunikovala s bábkou pomocou pohybu, po ukončení dialógu bábky 

s druhou bábkou si zatlieskala. Pomocou intervencie Grétka postupne zvládla 

pripraviť si stoličku a odložiť ju na miesto, reagovať potleskom (reálne 

rozlišuje bez väčšej chybovosti „páči sa jej“ a „nepáči sa jej“), znížili sa 

obavy pred pohybujúcou sa bábkou, zvládla veľmi jednoduchým spôsobom 

animovať bábku, vytvárať dialóg a komunikovať špecifickým spôsobom. Čo 

považujeme za zaujímavé je, že zvládne na základe narácie s pomocou 

terapeuta improvizovať.  

Grétka vie byť účastnou pri bábkovom predstavení, reč nahrádza zvukmi, 

ktoré majú veľmi jemnú melódiu a zafarbenie. Vyberá si bábky, ktoré pozná 

z rozprávok ako dobré. Pri ponuke bábky draka stuhne a hru ukončuje 

odhodením bábky, ktorú aktuálne drží v rukách.  
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Napriek tomu, že práca s bábkou je zaujímavým prístupom pri práci 

s jednotlivcami s mentálnym postihnutím, nie je možné zovšeobecňovať 

konkrétne možnosti alebo limity práce s ňou. Samotná činnosť s bábkou, 

ktorá postupne prechádza do terapie, musí byť koncipovaná primárne na 

všeobecných odporúčaniach, ktoré sú doplnené o špecifické odporúčania 

výsostne akceptujúce možnosti a limity toho-ktorého klienta s mentálnym 

postihnutím.  

Procesuálna stránka terapie s bábkou s klientom  

s mentálnym postihnutím 

V prípade mentálneho postihnutia s previazaním na terapiu s bábkou 

ide o pomerne náročnú intervenciu, ktorá si vyžaduje nielen primeranú 

prípravu, ale taktiež aj možné predvídanie reakcií zo strany klienta 

s mentálnym postihnutím.  

V rámci terapie s bábkou je potrebné pridržiavať sa konkrétnych 

činností a predkladať ich postupne. Tým je možné aj preventívne eliminovať 

počiatočné obavy pred samotnou bábkou, či bábkovým predstavením atď. 

Podpora vzájomnej komunikácie medzi klientom s mentálnym postihnutím 

a hrajúcou bábkou je pomerne zložitý proces. Aj z toho dôvodu uvádzame 

konkrétne činnosti, ktoré môžu byť nápomocnými pri práci s deťmi 

a mládežou s mentálnym postihnutím.  

 

Tabuľka 2: Prvotné benefity hry s bábkou 

pozorovanie, 

napodobňovanie, 

modelovanie 

Hra s bábkou má rozvíjať veľmi jednoduché témy, v ktorých 

má klient (ako divák) pozorovať rozprávanie a správanie sa 

bábok; klient (ako divák) napodobňuje správanie bábok 

(bábka sa ukloní, bábka zatlieska, zamáva, pošle bozk...); 

klient (ako herec) modeluje bábku do pohybov, ktoré pozorovalo. 

špecifické verbálne 

a neverbálne správanie 

Hra s bábkou umožňuje klientovi rozvíjať si aktívnu a pasívnu 

slovnú zásobu, vyjadrovať sa, pozdraviť sa, odpovedať na 

otázky jednoslovne, viacslovne, bez použitia reči. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalej uvádzané činnosti, ktoré boli realizované v rôznych skupinách 

klientov so zdravotným znevýhodnením (Kováčová, 2020), napriek tomu nie 

je možné ich zovšeobecňovať, považujeme ich za zaujímavé pre potreby 

realizácie ďalších výskumov (Tabuľka 3). 
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Tabuľka 3: Činnosti viažuce sa na konkrétnu činnosť s bábkou pri podpore 

jednotlivca s mentálnym postihnutím 

pripraviť prostredie 

na hru 

byť motivovaný pri príprave prostredia na realizovanie 

bábkového predstavenia (konkrétne: preložím stoličku, donesiem 

bábky, uložím bábky na miesto, vyberiem bábky, odnesiem 

rekvizity) 

minimalizovať obavy 

z hry 

byť otvorený k novému (konkrétne: nebojím sa bábky, neskrývam 

ruky za chrbát, pozerám sa na bábku aj z diaľky – považované 

ako záujem o hru) 

reagovať na bábkové 

predstavenie 

byť potešený, tlieskať a tešiť sa, pohybovo vyjadrovať svoju 

radosť (konkrétne: teším sa pri informácii o bábkovom predsta-

vení, skáčem, tancujem, keď vidím pripravené bábky) 

koncentrovať sa na hru 

s bábkami ako divák 

byť sústredený na hru s bábkami, neodbiehať, vnímať hru 

ako zaujímavú činnosť (konkrétne: posadím sa, požadujem 

informáciu, kedy sa hry začne) 

verbálne komunikovať 

s bábkami ako divák 

byť podporovaný ku komunikácii s bábkou (konkrétne: poviem 

jej niečo, zakričím na bábku, pozdravím sa jej) 

hapticky komunikovať 

s bábkami ako divák 

byť nastavený pohladiť bábku, potriasť jej rukou, obzerať si 

ju (konkrétne: obzerám si ju, pozriem aké má šaty, prekvapený 

som, že sa nehýbe, obzerám jej topánky, prstami sa dotýkam 

jej očí, úst a nosa) 

animovať bábku 

byť aktívny s bábkou, pohybovať a komunikovať za ňu 

(konkrétne: chytím ju a idem s ňou, viem ju posadiť, hladkám 

ju, bozkávam, viem ju aj prezliecť) 

verbálne/pohybovo 

komunikovať s bábkou 

mimo prostredia hry 

byť aktívny pri otvorenej komunikácii (konkrétne: neskrývam 

sa za bábku, komunikujem s bábkou, ktorú držím v ruke, 

rozprávam sa s druhou bábkou, pohladkám ju) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V terapii s bábkou sú rozvíjané aj sociálne zručnosti, ktoré sa prelínajú 

s vyššie uvedenými základnými činnosťami, ktoré sú spájané s hrou s bábkou 

(Tabuľka 4). 

 

Tabuľka 4: Posilňovanie sociálnych zručnosti prostredníctvom terapie s bábkou 

sociálne zručnosti pozostávajú z vhodných a účinných iniciácií a reakcií 

sociálne zručnosti posilňujú sociálne začlenenie posilnenie 

sociálne zručnosti majú interaktívny charakter a zahŕňajú účinné a prispôsobivé reakcie 

sociálne zručnosti sú definované ako súčasť sociálneho fungovania, ktoré môže predstavovať 

cieľ intervencií. 

Zdroj: uprav. Cuny (2012) 

 

Celkovo pri práci s klientom s mentálnym postihnutím je vhodné 

začínať s rozprávaním krátkych príbehov, či rozprávok prostredníctvom 
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mimických bábok. Tak je možné, že terapeutické bábkové predstavenie 

vizualizuje realitu sveta, v ktorom osoba s mentálnym postihnutím žije. Ak 

má klient možnosť vytvoriť si bábku, môže sa stať aktívnym bábkohercom 

v procese expresívnej formy bábkových predstavení. Bábky, ktoré klient 

s mentálnym postihnutím pozná (lebo klient je ich tvorcom), sú aktívnejšími 

v porovnaní s bábkami, ktoré nevytvoril (Carter, 1987).  

Terapia s bábkou počas životnej cesty klienta s mentálnym postihnutím  

Viaceré osobitosti detí s mentálnym postihnutím sú príliš zložité, 

kombinované, či inak jedinečné k tomu, aby boli riešené len jednou cielene 

orientovanou stratégiou.  

Pri realizácii terapie s bábkou je potrebné uvedomiť si konkrétne 

náležitosti, ako tvrdí Rathnakumar (2020, s. 40), aby bola činnosť s bábkou 

u klientov s mentálnym postihnutím čo najefektívnejšia. Preto je potrebné 

mať na pamäti, že klient s mentálnym postihnutím: 

 má krátkodobú pozornosť, obmedzenú pamäť, zníženú koordináciu 

oko-ruka; 

 má obmedzenú schopnosť vyjadrovať svoje pocity verbálne. 

Prostredníctvom hry (pohyblivosti a konania s bábkou môže prejaviť 

svoje pocity a prežívanie). 

 je vo všeobecnosti neaktívny, potrebuje k samotnej aktivite interakciu 

zo strany druhej osoby (ak je fyzicky zapojené do aktivity, je 

predpoklad k efektívnejšiemu procesu učenia sa).  

 nerozlišuje strach z dobra alebo zla, práve naopak, môže byť 

motivovaný skúmať a experimentovať. 

Hra s bábkou vytvára prirodzený kontexte pre komunikáciu, a tým aj 

aktivizácia klienta s mentálnym postihnutím má byť uskutočňovaná cez 

príjemné a odmeňujúce aktivity (Rathnakumar, 2020).  

V rámci včasnej intervencie je nevyhnutné využívať tímový prístup 

viacerých odborníkov, ktorí disponujú rôznou špecializáciou. Aj z toho 

dôvodu je vhodné v ranom období života dieťaťa s mentálnym postihnutím 

zapojiť do hry s bábkou celú rodinu. Harwey (2016) tvrdí, že v prítomnosti 

rodičov (opatrovateľov, pestúnov...) je možné použiť konkrétne bábky, ako sú 

príšery, super-hrdinovia, lebo dieťa bez ohľadu na svoje znevýhodnenie, 

pociťuje v blízkosti rodiča pocit bezpečia a ochrany. V samotnom prežívaní 

z hry s bábkou sa neobjavujú obavy. Ak nastane situácia, ktorá by mohla 

vyvolať v dieťati frustráciu, alebo špecifické obavy z niečoho konkrétneho, 

rodič je k dispozícii a dieťa sa má kde „ukryť.“ Z daného „úkrytu“ potom 

môže pokračovať v hre bez toho, aby bola hra prerušená, alebo naopak, 

deklarovaná formou záporu, odmietaním činnosti (bližšie Kováčová, 2019).  

V priestore hry sa jednotlivci s mentálnym postihnutím od pred-

školského veku stretávajú s bábkou face to face (Lanberg et al., 2020). Bábka 
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je koordinovaná prostredníctvom ruky, ktorá je ukrytá a v danom momente 

nie je vnímaná. Dokonca pre diváka s mentálnym postihnutím sa samotná 

pohyblivosť stáva zbytočnou (nehľadá mechanizmus pohybu v porovnaní 

s dieťaťom bez kognitívneho znevýhodnenia). Ruka animátora prenáša 

zodpovednosť za tvar, ktorý je animovaný prostredníctvom pohybov 

jednotlivých prstov, dlane, zápästia, ale aj rečového prejavu. Blecha s Jiráskom 

(2008) posúvajú vnímanie bábky na úroveň, kedy bábka človeka nena-

podobňuje, ale ho saturuje (nahrádza), a toto sa stáva pre jednotlivcov s men-

tálnym postihnutím zaujímavou skutočnosťou. Nakoľko bábky prejavujú 

ľudské vlastnosti (reč a pohyb), stáva sa, že sa s nimi klient s mentálnym 

postihnutím stotožní a bábka zobrazuje jeho ja alebo časti jeho ja.  

Na prelome predškolského a školského veku klienti s mentálnym 

postihnutím majú snahu napodobňovať správanie animovanej bábky (práve 

tento faktor je dominantným pri vytváraní terapeutických bábkových 

programov). Ide o integrovanie techniky imitácie s využitím bábky, ktorá sa 

stáva stratégiou ako podporovať a dosiahnuť (terapeuticko-výchovným 

vplyvom) požadované spoločenské správanie osôb s mentálnym postihnutím. 

Bábka v terapii je v tejto skupine využívaná aj na podporu optimálneho 

správania sa. Ide o situácie, ktoré by mali jednotlivci s mentálnym 

postihnutím poznať z vlastnej skúsenosti, tzn. majú ich zažité, boli prítomní, 

keď daná situácia prebiehala a pod. Je pomerne ťažké s bábkou nacvičovať, či 

prehrávať situácie, ktoré klient nepozná (bez ohľadu, či má alebo nemá 

kognitívne znevýhodnenie, neplatí to pre klientov s nadaním). Ide 

predovšetkým aj o to, že predstavivosť je výrazne slabšia, u väčšiny klientov 

s mentálnym postihnutím limitovaná (Kováčová, 2019). S využitím bábky 

v rámci skupinových predstavení sa zároveň zabezpečuje aj podpora 

spolupráce s jednotlivými členmi skupiny. V súvislosti s terapiou bábkou sú 

podporované aj sociálne spôsobilosti. Khodabakhshi-Koolaee et al. (2018) 

odporučili využívať terapeutické bábkové programy na zníženie deficitov 

sociálnych zručností, a taktiež aj na podporu sociálneho prispôsobenia detí 

s mentálnym postihnutím v bežnom prostredí, v ktorom budú existovať 

v dospelosti.  

V dospelosti môže byť bábka u klientov s mentálnym postihnutím 

saturovaná maskou alebo kombinovaná s animovanou bábkou. Tu však je 

potrebné zohľadniť aj reálne skutočnosti, kedy klient s mentálnym postihnutím 

odmieta priložiť si alebo pridržiavať si masku na tvár z rôznych dôvodov. 

Často za maskou môže klient ukrývať skutočné prežívanie a emócie s tým 

spoločné. Príkladom dobrej praxe je vzájomná výmena bábky a masky medzi 

kreatívnym terapeutom a klientom s mentálnym postihnutím. Celkovo v tejto 

skupine klientov s mentálnym postihnutím je možné s použitím bábky 

reagovať na prostredie, čo vedie ku generovaniu, udržiavaniu a zvyšovaniu 

pozitívnych účinkov v medziľudských vzťahoch. Taktiež aj kombinácia 

bábky s dramatizáciou, štruktúrovanou drámou, či kreatívnou drámou 

(Švábová, 2017) môže byť možnosťou ako pracovať s dospelým klientom 
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s mentálnym postihnutím. Kováčová (2019) tvrdí, že jednou z možností môže 

byť prehrávanie príbehu „Môj život“, kedy sa hrajúca bábka postupne 

metamorfuje (vyvíja sa a rastie), až pred vami stojí klient, ktorý s ňou 

manipuluje. Tento typ predstavení býva výrazne emocionálne sýtený aj z toho 

dôvodu, že samotný klient je režisérom aj hercom v jednej osobe. Aj Lanberg 

et al. (2020) spomínajú prehrávanie príbehov v prepojení s prežívaním 

vlastného ochorenia, čo je síce pomerne ťažšie, ale môže ísť o hru v páre 

s kreatívnym terapeutom, ktorý je sprevádzajúcim v rámci liečebno-

uzdravovacieho procesu. 

Integrovať bábku do intervencie skupiny osôb s mentálnym 

postihnutím je pomerne zaujímavou stratégiou, ktorú je potrebné považovať 

za výzvu pre kreatívneho terapeuta a možnosť rozvoja pre klienta 

s mentálnym postihnutím.  

Záver 

Terapia s bábkou má mať významné miesto v procesoch zabez-

pečovania komprehenzívnej rehabilitácie s možnosťou riešenia vzájomne 

súvisiacich problémov v rámci procesu diagnostiky, intervencie, či konkrétnych 

korekcií u osôb s mentálnym postihnutím. V terapii s bábkou môžu byť bábky 

pri práci s touto indikovanou skupinou použité mnohými spôsobmi, ktoré sme 

popísali aj v jadre príspevku. Za najvýznamnejšie v terapii s bábkou 

považujeme benefity, ako zapájanie klienta do interakcií, povzbudzovanie 

klienta k verbalizácii alebo k používaniu gest ako náhrady za komunikáciu, 

poskytovanie modelov správania sa a pod.  

Napriek tomu, že terapia s bábkou má jednoznačne širšie uplatnenie 

v tejto skupine popisovaných osôb, nemožno ju považovať za univerzálnu. 

Ako každá z formatívno-expresívnych prístupov má svoje možnosti aj limity, 

ktoré kreatívny terapeut musí zohľadňovať individuálne pri práci s každým 

klientom s mentálnym postihnutím. 
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