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                 Prenatální psychologie a      

vnímání plodu v této rovině 

   

 

  Na významu nabývá nejen zájem o fyzický 

vývoj plodu, ale dokládají se též fakta o jeho 

psychickém vývoji.  

 

 Plod nepředstavuje pasivního tvora, dokáže 

aktivně komunikovat se svým okolím. 

 



 

Prenatální psychologie 

 

 

 Nový medicínský obor založený na lékařských 

a psychologických výzkumech. 

 

 Hlavní představitelé: Peter Fedor-Freybergh, 

Terence Bowling, David Chamberlain, Jean Le 

Camus, Tomas Verny, Matějček, Langmeier. 



      

Psychický a smyslový vývoj plodu 

 

 Základní otázka prenatální psychologie: Co 

nenarozené dítě zažívá, jaké podněty vnímá? 

 

 Časné fungování mozkových struktur a vývoj 

smyslů ukazuje na první duševní existenci, 

projevy psychiky a projev vztahu mezi matkou 

a ještě nenarozeným dítětem. 



             Psychický a smyslový vývoj   

plodu   

 

 

 Existence návaznosti funkcí smyslových 

orgánů a paměťových schopností u plodu mezi 

pre a postnatálním obdobím. 

 Novorozenec rozeznává stimuly, kterým byl  

pravidelně vystavován během intrauterinního 

života (F. Jouen a V. Pouthas „Psychologie 

novorozence“). 

 



Prenatální učení 

 

 

 Plod žije ve stimulujícím světě zvuků, vibrací a 
pohybů. 

 

 Plod reaguje na akustické podněty, preferuje zpěv 
matky a klidnou relaxační hudbu. 

 

 Po narození dokáže poznat hlas své matky. 

 



Prenatální učení 

 Působící podněty plod dále zpracovává a 

dokáže si je krátkodobě pamatovat. 

 Schopnost habituace plodu, tj. ubývání reakcí 

na opakování téhož podnětu, ale ne na odlišný 

podnět. 

 Psycholog B. Logan – studie akustické 

stimulace plodů – zvuková stimulace je 

důležitá pro rozvoj tělesně, emočně, 

intelektuálně a duchovně vyvinutého člověka. 



Interakce matky s plodem 

 Plod se dostává do aktivního kontaktu s 

matkou – schopnost sociální interakce. 

 Dle prenatálních psychologů lze těhotenství 

chápat jako aktivní dialog mezi matkou a 

dítětem. 

 Pozitivní rodičovství již od početí znamená 

prevenci možných devastujících účinků na 

zdraví budoucího člověka.                                                        



Prenatální komunikace 

 Jde o kontakt s nenarozeným dítětem žijícím v 

intrauterinním prostředí. 

 Smyslová komunikace – dotyk a řeč s plodem 

posiluje vznik citové vazby mezi matkou a 

plodem, tzv. bonding. 

 Nenarozené dítě je od počátku součástí rodiny 

– významnou roli v prenatální komunikaci 

hraje i otec a sourozenci. 



Role porodní asistentky 

 

 S rozvojem moderního ošetřovatelství a 

porodní asistence je třeba v oblasti prenatální 

péče využívat fakta prenatální psychologie. 

 

 V prenatální péči je nutné se kromě 

medicínských aspektů věnovat i výchově a 

pozitivnímu přístupu k celému prenatálnímu 

období. 

 



Porodní asistentka a prenatální 

výchova 

 PA jako poradkyně a edukátorka – seznámení 

veřejnosti s poznatky prenatální psychologie a 

komunikace. 

 

 PA jako poskytovatelka prenatální péče 

formou kurzů prenatální výchovy (možnosti 

stimulace plodu, cílená komunikace rodiny s 

plodem, informace o duševním vývoji plodu). 



Porodní asistentka a prenatální 

výchova 

 Realizace specifických programů prenatální 

výchovy již v rané fázi těhotenství. 

 Cílem porodní asistence je přivádět na svět 

chtěné a milované děti rodičům, kteří budou 

dítě chápat jako rovnocenného partnera. Proto 

by měla PA využívat ve svém působení 

poznatky prenatální psychologie a podporovat 

komunikaci mezi plodem a rodinou. 



Praktická část – výzkumné šetření 

 Cíl: Zjistit, zda především těhotná matka,    

          otec a sourozenci, cíleně komunikují 

          s prenatálním jedincem a jakým   

          způsobem. 

 Kvantitativní metoda výzkumu – dotazování 

 Technika sběru dat – dotazník 

 Výzkumný soubor – 126 těhotných žen 

 



Závěr 

 Prenatální komunikace – intenzivní životní 
zkušenost přinášející pozitivní vlivy. 

 Prenatální jedinec je pro budoucí život 
ovlivňován podněty a stimuly, které na něho 
působily. 

 Doporučení pro praxi: již v přípravě 
budoucích profesionálů klást větší důraz  
kromě medicínského zaměření i na 
psychosociální aspekty péče o matku a 
prenatální dítě. 



 

 

Děkuji za pozornost. 

 


