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Čo je to FASD? 

Spektrum fetal alkoholových porúch (FASD) je skupina 

vývinových porúch v oblasti výkonu, ktoré sú dôsledkom 

skutočnosti, že plod v maternici bol vystavený pôsobeniu 

alkoholu. Pod súhrnným pojmom FASD rozumieme fetal 

alkoholový syndróm (FAS), čiastočný FAS (PFAS), 

neurovývojové poruchy spojené s  

alkoholom(ARND), alebo jej ekvivalenty, statickú 

encelopatiu/expozíciu alkoholom (SE/AE) (tá ťažšia 

forma) alebo neurovývojovú poruchu spojenú s alkoholom 

(ND/AE) (ľahšia forma). Zatiaľ čo každá z týchto porúch 

zahŕňa poškodenie mozgu, ktoré vyúsťuje do 

neuropsychologických disfunkcií a disfunkcií správania, 

FAS je najznámejší z týchto porúch vďaka typickým 

morfologickým anomáliám v oblasti lebky a tváre, ako aj 

poruche rastu, ktoré nastali v dôsledku skorého vystavenia 

plodu alkoholu. Pri čiastočnom FAS nevidno až v takej 

miere či už rastový deficit alebo abnormality tváre. Pri 

ARND sa prejavujú neuropsychologické disfunkcie a 

poruchy správania bez alebo s minimálnymi fyzickými prejavmi FAS. V západných 

krajinách je FAS hlavnou príčinou poškodení zistených pri narodení, avšak tieto 

prípady predstavujú iba 10% všetkých prípadov s  FASD. V protiklade s 

rozšíreným názorom verejnosti, deti s FASD môžu mať buď nízke alebo aj 

normálne  IQ. Závisí to od obdobia tehotenstva, v ktorom matka pila alkohol, ako aj 

od vzorca pitia, pričom tvárové dysmorfie a iné fyzické abnormality typické pre FAS 

môžu chýbať, čo dosť sťažuje diagnostiku. V skutočnosti sa deťom s FASD často 

diagnostikujú iné poruchy ako je hyperaktivita (ADD/ADHD) alebo porucha 

opozičného správania (ODD). Avšak všetky deti s FASD môžu trpieť rovnakým 

stupňom disfunkcie centrálneho nervového systému a sekundárnymi následkami 

(definované ďalej) ako deti s FAS. 

Kto by mal používať tento manuál a prečo 

Tento manuál sme navrhli pre všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom zapojení do 

procesu vzdelávania (t.j. učiteľov, špeciálnych pedagógov, logopédov, školských 

zdravotníkov, psychológov a pracovných terapeutov) a pracujú so študentmi 

základných a stredných škôl. Táto príručka hovorí o vplyve alkoholu na vyvíjajúci sa 

plod v maternici a o následkoch na učenie a správanie študentov. Mnoho vyučujúcich 

si myslí, že nemá v triede študentov s FASD a možno sa dokonca čudujú, ako by im 

mohla byť príručka užitočná pri vyučovaní a vedení triedy. 
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Alkohol je najbežnejšie zneužívaná látka v USA. Napriek varovaniam zdravotníkov 

20% žien v tejto krajine počas tehotenstva vedome pije alkohol. Preto neprekvapí, že v 

USA je vysoký výskyt detí s FASD. Najkonzervatívnejší odhad výskytu FAS je 3 na 

1000, pričom výskyt celej skupiny porúch, ktoré sa spájajú s FASD, je 1 na 100. V 

niektorých skupinách obyvateľstva sú tieto čísla ešte vyššie. Každý rok sa u detí 

vyskytne FASD častejšie ako Downov syndróm, cystická fibróza, rázštep chrbtice a 

syndróm náhleho úmrtia novorodenca dokopy. FASD je dokonca viac rozšírený ako 

priemerný výskyt spektra autistických porúch (1 ku 100). 

V našich triedach sa vyskytujú študenti, ktorí boli vystavení pôsobeniu alkoholu počas 

vnútromaternicového vývinu. Vyučujúci učili a učia študentov s FASD. Hoci len malé 

percento týchto študentov bolo diagnostikovaných jednou z diagnóz zo skupiny FASD, 

väčšina z nich zostáva bez diagnózy. Niektorí študenti majú fyzické príznaky, ktoré 

svedčia o FAS, väčšina však vyzerá rovnako ako ich vrstovníci. Vyzerajú byť „úplne 

normálni," hoci majú „skrytú poruchu". Učitelia sú často bezradní , keď zažívajú 

nepochopiteľné a niekedy nepredvídateľné ťažkosti so správaním a učením, ktoré títo 

študenti prejavujú. Práca s nimi môže byť frustrujúca a odradzujúca. Učitelia 

prichádzajú na to, že tradičné teórie a štandardné postupy u študentov s FASD 

nefungujú. Títo študenti chcú potešiť svojich učiteľov, ale nakoniec cítia, že to 

nedokážu. Povedomie spoločnosti o FASD ako aj chápanie FASD je nedostatočné. 

Títo neidentifikovaní študenti zostávajú často nepochopení. Nedostatočná úspešnosť 

týchto študentov sa pripisuje rôznym príčinám. 

„On to ani len neskúsi." 

„Je taký šikovný, ale nepodáva také výkony, aké by mohol." 

„Ak ho to nezaujíma, nemá motiváciu to robiť." 

„Ona nepočúva...jednoducho ma nevníma." 

„Jej život v rodine je veľmi chaotický. Rodičia sú neschopní." 

„Nikdy som nestretol nikoho, kto by bol tvrdohlavejší." 

„Ona je taký triedny šašo, stále si vyžaduje pozornosť." 

To, že mnohí študenti s FASD nedokážu vyhovieť veku primeraným očakávaniam v 

oblasti učenia a správania, nie je ich chyba. Majú organické poškodenie mozgu kvôli 

toxickému pôsobeniu alkoholu počas vnútromaternicového vývinu. Hoci nie všetky 

deti, ktorých matky počas tehotenstva pili alkohol, sú postihnuté, tie postihnuté sa 

musia celoživotne vyrovnávať s následkami. Tieto deti z FASD nevyrastú, neexistuje 

na to liečba. 

A predsa je nádej. Študenti s FASD sa dokážu naučiť a učia sa. V 

skutočnosti, študenti s FASD sú schopní viesť produktívny a úspešný 

život. Spoznanie ich slabých stránok a včasná intervencia sú 

rozhodujúce na to, aby sme im dokázali poskytnúť zmysluplnú a 

pozitívnu skúsenosť s učením. Možno práve na základnej škole sa 

prvýkrát v živote dieťaťa prejavia následky prenatálnej expozície 

alkoholom. 
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Hoci študenti s FASD sú veľmi rozdielni, zdieľajú veľmi špecifické štýly správania a 

učenia. Začať efektívne pracovať s týmito študentmi môžu učitelia až po tom, čo 

pochopia ich jedinečný profil. Ak vyučujúci zistí podobný profil 

u nediagnostikovaného žiaka, ktorý má mnoho rovnakých vzorcov správania a učenia, 

môže navrhnúť vyšetrenie. Fetal alkoholový syndróm vyžaduje lekárske vyšetrenie, aj 

keď zatiaľ neexistujú krvné testy, ktoré by potvrdili túto poruchu.  

 

Existujú druhotné (sekundárne) devastačné poruchy, ktoré sa prejavia, keď študent 

nebol diagnostikovaný s FASD a nedostal taký výučbový program, ktorý by 

zohľadňoval jeho potreby. Tieto druhotné poruchy sú v súčasnosti dosť rozšírené 

medzi tínedžermi s FASD. Ich škála je široká – od problémov s duševným zdravím, so 

zákonom, alkoholom a drogami, sexuálne neprimeraným správaním, chodením poza 

školu a bezdomovectvom, až po iné alarmujúce ťažkosti. Tieto problémy sú veľkou 

záťažou pre jednotlivcov, ich rodiny, ako aj pre spoločnosť. Včasné rozpoznanie 

FASD zohráva najdôležitejšiu rolu pri ochrane pred prepuknutím druhotných porúch. 

Chcem, aby ste vedeli, že nie je ľahké mať FAS[D]. Je to ťažké v 

škole. Potrebujem niekoho, kto mi vysvetlí veci spôsobom, ktorému 

porozumiem. 

(P. Lasser, 1999) 

 

Manuál Ako porozumieť žiakom s FASD je zdrojom informácií pre tých, ktorí pracujú 

s deťmi s FASD. Cieľom tejto príručky je umožniť vyučujúcim plne porozumieť 

FASD. Hovorí o normálnom vývoji mozgu a o následkoch prenatálnej expozície 

alkoholom. Umožňuje chápať školské a behaviorálne výzvy, ktorým študent s FASD 

čelí. Príručka vykresľuje profil týchto študentov a ponúka účinné výučbové postupy, 

ktoré učiteľom pomáhajú. Pri študovaní profilu týchto študentov sa spočiatku učitelia 

môžu cítiť zaplavení množstvom informácií, a to kvôli obsiahlym výzvam a 

ťažkostiam. Rovnako ich nepoteší, keď sa oboznámia s veľkým množstvom postupov, 

ktoré tu pre študentov s FASD odporúčame. 

„Je vôbec možné zaviesť všetky tieto postupy?" 

„Títo študenti majú príliš veľa ťažkostí s učením. Možno im nebudem vedieť pomôcť!" 

„A čo ostatní študenti v mojej triede? Nezostane mi čas na prácu s nimi." 

Zo všetkých spoločenských inštitúcií sú práve školy najvhodnejšie na 

ovplyvnenie života ľudí s FAS[D]. Životy týchto študentov môžu 

výrazne získať na kvalite, ak školy budú vnímavé na výzvy od týchto 

študentov. Ak školy nezareagujú primerane, títo študenti môžu čeliť 

obrovským prekážkam. (Streissguthová, 1997) 

Učitelia prídu na to, že mnohé z navrhovaných postupov sa budú hodiť aj pre iných 

študentov v triede, ktorí síce nemajú FASD, ale vykazujú podobné problémy so 

správaním. Postupy, ktoré v tejto príručke navrhujeme, budú fungovať u študentov, 
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ktorí sa snažia udržať krok s triedou a u tých, ktorí majú ťažkosti s učením. Učitelia 

nemusia zaviesť všetky spomenuté postupy naraz. Príručku sme navrhli tak, aby bola 

praktickým zdrojom informácií. Samotní učitelia rozhodnú, ktoré z odporúčaní sa im 

budú najlepšie hodiť pre študentov s FASD a pre triedu.  

 

Odborníci zapojení do vzdelávania študenta s FASD by sa mali stretávať ako študijný 

tím študenta (SST). Informácie zo správ SST tímu často vedú k rozpracovaniu 

individuálneho študijného plánu (IŠP). Prostriedky vzdelávania a postupy sú vytvorené 

tak, aby sa dané ciele dosiahli. Študenti tak budú môcť pracovať na cieľoch výučby v 

podporujúcom prostredí, kde ich ťažkostiam rozumejú a oni sa môžu snažiť o úspech. 

 

Navyše študijný plán môže byť hodnotnou dokumentáciou pre týchto študentov, o ich 

napredovaní do vyšších tried a o tom, ako odchádzajú z výučbového systému. S týmto 

oficiálnym dokumentom ako s nejakou príručkou, majú študenti možnosť ozdraviť 

svoju primárnu poruchu, vyhnúť sa druhotným poruchám a zlepšiť kvalitu svojich 

životov. 
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Ako používať túto príručku 

Príručka je rozdelená do dvoch väčších celkov. Prvá časť (Kapitoly 1-3) vedecky 

vysvetľuje FASD – ako alkohol vplýva na vývoj mozgu a spôsobuje tak ťažkosti so 

správaním a učením. Druhá časť (Kapitoly 4-6) hlbšie rozoberá niekoľko 

neuropsychologických a behaviorálnych porúch študentov s FASD. Navyše popisuje 

postupy vo výučbe, ktoré zohľadňujú ich neuropsychologické a behaviorálne 

problémy. Do týchto kapitol je zapracovaného veľa opakovania, pretože prístupy, 

ktoré možno použiť pri rozličných ťažkostiach, sa prekrývajú. Keď je to vhodné, 

čitateľovi odporúčame inú časť príručky, kde je daná téma popísaná podrobnejšie. 

 

Termíny, ktoré sa používajú v celej príručke a sú vyznačené tučným písmom, sú 

definované v Slovníku, ktorý sa nachádza na konci manuálu. V bibliografickej časťou 

sa nachádza zoznam zdrojov pre odborníkov na vzdelávanie, študentov a ich rodiny. 
 



 

 

Fyzické, neuropsychologické a 

behaviorálne prejavy u detí s 

FASD 
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Zjavné fyzické symptómy FAS 
Fyzické následky vystavenia plodu vplyvu alkoholu sú dobre popísané. Spolu s dôkazom, 

že matka pila alkohol počas tehotenstva, medzi fyzické príznaky  FAS patrí spomalený rast, 

svalovo kostrové abnormality, malý obvod hlavy (mikrocefália) a skupina typických 

tvárových dysmorfií (viď Obrázok 1). 

Obrázok I: Tvárové dismorfie spojené s FAS 

 horné očné viečka siahajú k zornici  vyhladené philtrum             

(vyhladená podnosová priehlbinka) 

 krátke palpebrálne štrbiny                      

(otvory medzi očnými viečkami) 

 tenká horná pera 

 malé očné gule  plochý stred tvárovej časti 

 krátky alebo malý nos   

 

 

Hoci sú tvárové abnormality počas detstva veľmi viditeľné, mnohé z nich majú tendenciu 

vekom ustupovať a dospelí s FAS nemusia vykazovať typické dysmorfické črty tváre, ktoré 

sú charakteristické pre deti s touto poruchou. Medzi ostatné fyzické následky, ktoré nie sú 

až tak viditeľné, patria slabšie videnie a zraková ostrosť v dôsledku malformácií retiny, 

rečové patológie a nemotornosť. 

 

Neuropsychologické a behaviorálne symptómy FASD 

 
Spolu so zjavnými fyzickými následkami, ktoré sa u detí s FAS prejavujú, pôsobenie 

alkoholu počas vnútromaternicového vývinu môže zapríčiniť aj veľké množstvo iných 

symptómov po narodení, predovšetkým neuropsychologickú alebo behaviorálnu disfunkciu, 

ako aj ťažkosti s učením (viď Kapitola 3). 
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Nie všetky deti, ktoré boli počas vnútromaternicového vývinu vystavené alkoholu, 

prejavujú všetky tieto symptómy, ale zoznam najbežnejších uvádzame v ďalšom texte.  

 

Väčšina detí s diagnózou FAS vykazuje nejakú kombináciu týchto neuropsychologických a 

behaviorálnych problémov. Avšak množstvo detí, ktoré boli v maternici vystavené 

pôsobeniu alkoholu, nemá zjavné fyzické abnormality FAS. Často sa týmto deťom prisúdi 

iná diagnóza, napr. porucha pozornosti (ADD), kvôli niektorým podobnostiam v ich 

behaviorálnej disfunkcii (pre porovnanie viď ADD a FASD). Asi 75% detí s FASD má aj 

ADHD. 
 

 

 

Existuje značné množstvo dôkazov o tom, že matky, ktoré konzumujú alkohol počas 

tehotenstva, môžu porodiť deti bez fyzických príznakov FAS (nemajú ani nízke IQ), ich 

deti však majú rovnaké neuropsychologické a behaviorálne problémy. Neskôr tieto deti 

trpia poruchami v rovnakej miere ako dospelí s FAS. 
 

 

Neuropsychologické a behaviorálne problémy 

zahŕňajú: 

 nízke až priemerné IQ (IQ sa môže 

pohybovať v rozpätí od mentálnej 

retardácie po normálne) 

  problémy a oslabenia vo výkone 

 nedostatok sociálnych a 

komunikačných zručností 

 nedostatok vhodnej iniciatívy 

 slabý úsudok 

 zlyhávanie pri zvažovaní dôsledkov 

skutkov 

 slabá koncentrácia a pozornosť 

 spoločenská utiahnutosť 

 impulzívne správanie 

 občasná úzkosť 

 • tvrdohlavosť 





 

 

Vzorec prenatálnej expozície 

určuje fenotyp FASD 
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Vzorce pitia 
 

Vzorec pitia alkoholu počas tehotenstva je veľmi 

dôležitým faktorom, ktorý určuje, či potomok bude 

trpieť neuropsychologickou a behaviorálnou disfunkciou 

s alebo bez fyzických prejavov. Existujú dve hlavné 

skupiny vzorcov pitia počas tehotenstva—ženy, ktoré 

pijú počas tehotenstva sústavne a ženy, u ktorých sa 

nestriedmosť v pití vyskytuje pravidelne. V druhom 

prípade mnohé z týchto žien zredukujú pitie, keď zistia, 

že sú tehotné a dávajú si alkohol občas počas druhého a 

tretieho trimestra. Za nestriedme pitie sa považuje pitie 

najmenej 5 alebo viac drinkov počas niekoľkých hodín. 

 

Chronické pitie počas tehotenstva môže viesť k rôznym 

následkom, vrátane fyzických dysmorfií spolu s neuropsychologickou/behaviorálnou 

disfunkciou. Nebezpečné sú aj vysoké hladiny alkoholu v krvi, ktoré sa vyskytujú pri 

nestriedmom pití, nakoľko môžu viesť ku fyzickým dysmorfiám aj 

neuropsychologickým/behaviorálnym problémom, ak sa nestriedmosť vyskytne v ranom 

tehotenstve. Ak sa nestriedmosť v pití vyskytne v neskoršom období tehotenstva, vysoká 

hladina alkoholu v krvi môže viesť ku neuropsychologickým/behaviorálnym problémom. 

Pravdu povediac, vysoká hladina alkoholu v krvi, keď matka nestriedmo pije len jediný raz, 

môže mať väčší vplyv ako celkové množstvo alkoholu, ktorý skonzumuje za dlhší čas! 

Údajov z veľkých štúdií hovoria, že u detí matiek, ktoré pili počas tehotenstva, boli 

identifikované určité konkrétne problémy, ktoré sa viažu na vzorec pitia a obdobie expozície 

alkoholom. Napríklad tieto výskumy dokazujú, že matky, ktoré pili viac ako 5 drinkov denne 

predtým, než zistili, že sú tehotné, môžu očakávať, že ich deti na konci prvého ročníka budú 

zaostávať za rovesníkmi v čítaní a matematike o 1-3 mesiace. Pitie jedného drinku denne 

počas druhého trimestra môže viesť k problémom s učením (čítanie, pravopis a aritmetika). 

Navyše, keď matky pijú hoci len jeden drink denne, ich deti môžu mať znížené IQ až o 7 

bodov. Nezávisle od toho, či inteligencia je alebo nie je znížená, aj tieto deti môžu 

vykazovať mnohé z porúch správania a neuropsychologických porúch (viď ďalej). 

 

Vzťah medzi expozíciou alkoholom, obdobím tehotenstva a 

poškodením plodu 
 

Vo všeobecnosti sa tehotenstvo delí na tri trimestre. Počas prvého 

trimestra sa uskutočňuje organogenéza. Počas prvých 10 týždňov 

gravidity sa formujú orgány, vrátane mozgu a miechy (viď Kapitola 

3). Skoré vystavenie alkoholu, najmä vtedy, keď žena nevie, či je 

tehotná, môže viesť k fyzickým poškodeniam, ako sú tvárové 

Prvý trimester  
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 dysmorfie, krivá chrbtica a problémy s vnútornými orgánmi. Pri vyšších dávkach 

alkoholu je typická porucha rastu a malý obvod hlavy. Počas prvého trimestra sa 

spomalí delenie buniek a syntéza bielkovín; pritom tieto bunkové funkcie sú kľúčové 

pri vytváraní kostrového svalstva, kostí a vnútorných orgánov, vrátane mozgu. Keďže 

alkohol redukuje rast neurónov, môže sa v tomto období narušiť formovanie mozgu. 

 

Počas druhého a tretieho trimestra, prudko rastie svalovo kostrový systém a vnútorné 

orgány, vrátane mozgu. Hlavné bunky mozgu, neuróny a podporné nervové tkanivo – 

gliové bunky, rastú a tvoria svoje výbežky a prepojenia. Dlhé výbežky neurónov (axóny) 

sa obklopia myelínom, ktorý umožňuje neurónom posielať elektrické informácie pozdĺž 

axónov. Keď žena pije alkohol počas týchto období, u plodu sa môžu vyvinúť abnormality 

neurónov, ktoré vedú k poruchám učenia a správania (podrobnejšie 

viď Kapitola 3), a to bez akýchkoľvek fyzických dysmorfií. Panuje 

mylný názor, že absencia tvárových dysmorfií znamená, že dieťa 

bolo vystavené alkoholu minimálne, a preto má miernejšiu formu 

FASD. Práve naopak, pitie počas druhého a tretieho trimestra môže 

znamenať, že deti budú mať vážnejšie behaviorálne a 

neuropsychologické disfunkcie, aj keď tvárové dysmorfie nie sú 

prítomné.  

 

 

Keď sa alkohol pije počas celého tehotenstva chronicky, 

existuje široká škála následkov pre plod, počnúc od 

poškodenia centrálneho nervového systému, svalovo 

kostrového poškodenia až po zaostávanie v raste. V prípade 

príležitostnej nestriedmosti môže byť poškodenie mozgu a 

iných orgánov viac selektívne. Poškodenie špecifických 

orgánov (vrátane mozgu) bude závisieť od toho, či určitý 

orgán prebiehal prudkým vývojom práve v období 

nestriedmosti v pití. Podrobnejšie vysvetlenie následkov 

pitia alkoholu počas tehotenstva na vývoj mozgu plodu sa 

nachádza v Kapitole 3. 

 

 

Druhý trimester  

Tretí trimester  
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Prebraté zo Streissguthovej, 1997. 

 
 

 

 

 



 

 

Dôsledky expozície alkoholom 

na vývoj mozgu a popôrodné 

fungovanie 
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Normálny vývoj mozgu 

Mozog sa vyvíja počas celého tehotenstva a dokonca pokračuje vo vývoji v období 

dospievania. Počas prvých desať týždňov tehotenstva sa formujú základné bunky, 

ktoré vytvárajú mozog (Obrázok 2). Sú to neuróny, ktoré si budú posielajú elektrické a 

chemické signály medzi sebou a gliové bunky, ktoré poskytujú neurónom štrukturálnu 

aj chemickú podporu. Počas prvého trimestra neuróny a gliové bunky prechádzajú 

delením buniek, prudkým tempom sa znásobujú, nakoľko sa pripravujú na budúce 

usporiadanie do špecializovaných funkcií.  

 

 

 

Keď tehotenstvo prejde do druhého a tretieho trimestra, nastane niekoľko dejov. 

Neuróny rastú, formujúc početné výbežky (dendrity) a axón, štruktúry, ktoré sú 

kľúčové v posielaní a prijímaní informácií (Obrázok 3). Dendritom rastú malé 

výstupky, ktoré sa volajú „výbežky dendritických buniek”—to zväčšuje povrchovú 

plochu pre komunikáciu medzi neurónmi (viď nasledujúca strana). V tom istom čase 

sa axóny obklopia myelínom, čo je tukový obal z gliových buniek, ktorý bude 

pomáhať neurónom viesť elektrické impulzy na veľké vzdialenosti. 
  

Obrázok 2: Štádiá vývoja mozgu počas tehotenstva 
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Keď je vývoj neurónov po štrukturálnej stránke hotový, objaví sa niekoľko 

chemických dejov. Neuróny začnú syntetizovať svoje vlastné chemikálie, ktoré sa 

volajú neurotransmitery. Sú to napríklad dopamín, serotonín, norepinefrín, 

glutamát, a -kyselina gama-aminomaslová (GABA). Po pôrode tieto 

neurotransmitery signalizujú neurónom, aby pracovali. Neurotransmitery sa uvoľňujú 

z terminálnych zakončení axónov ako odpovede na elektrické signály a viažu sa na 

špeciálne proteíny (receptory) na susednom neuróne (Obrázok 3). 
 

  

 

 

Ukážka typického neurónu ako vytvára synapsu s 

iným neurónom. Telo bunky obsahuje jadro, kde sa 

nachádza DNA. Z tela neurónu vychádza dlhý axón 

a končí tzv. terminálnym zakončením. Toto 

zakončenie vytvára spojenie (synapsu) s výbežkami 

iného neurónu. Dolu vidno zväčšenú synapsu. V 

rámci synapsy sa z terminálneho zakončenia 

susedného neurónu uvoľňujú neurotransmitery, tie 

sa viažu na receptory, ktoré sú umiestnené na 

dendritických výbežkoch prijímajúceho neurónu. 

Spájanie receptorov vedie k buď k elektrickým alebo 

chemickým signálom v prijímajúcej bunke 

Obrázok 3: Štruktúra neurónu  
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Na výbežkoch dendritických buniek neurónu je vysoká 

hustota receptorov. Každý neurotransmiter sa viaže na svoj 

vlastný receptor; serotonín sa viaže na serotonínové 

receptory; glutamát sa viaže na glutamátové receptory. Všetka 

táto činnosť sa uskutočňuje v synapse, čo je na spoji medzi 

dvoma neurónmi. Dôsledkom je zmena v rýchlosti, ktorou 

prijímajúci neurón vykoná elektrický impulz. Je to rýchlosť, 

pri ktorej neuróny vystreľujú impulzy v rámci rôznych oblastí 

mozgu, ktoré tvoria základ každej funkcie v mozgu, či už je to 

riadenie motoriky, reč, učenie, pozornosť, alebo úsudok 

Avšak vo vyvíjajúcom sa mozgu táto sofistikovaná funkcia neurotransmiterov ešte nie 

je potrebná. Namiesto toho neurotransmitery zohrávajú inú úlohu; slúžia ako faktory 

rastu, riadiac neuróny, aby vytvárali spojenia (t.j. synapsy) s príslušnými susedmi, 

takými, ktoré nesú príslušné receptory, potrebné pre budúcu komunikáciu. Inštrukcie, 

ktoré poskytujú neurotransmitery a ich príslušné receptory počas vývoja, sú kľúčové 

na vytváranie funkčných a účinných synapsí, ktoré sú potrebné po narodení. 

Keď už sú hlavné neurónové spojenia vytvorené, treba ešte vykonať istú „redukciu”. 

Táto redukcia sa volá apoptóza, geneticky naprogramovaná forma smrti bunky. 

Apoptóza pomáha eliminovať tie neuróny, ktoré nerastú dobre počas prvých dvoch 

trimestrov—neurotransmitery neposkytujú dostatok signálov o raste a iných faktoroch 

rastu, ktoré by zasiahli každý neurón. A tak apoptóza zaručuje, že tie neuróny, ktoré 

nerastú náležite, sa odstránia, takže neuronálny prenos bude prebiehať normálne. 

Apoptóza potom pokračuje počas vývoja po narodení. 

Všetky tieto vývojové udalosti prebiehajú rôznymi rýchlosťami v rámci rôznych 

oblastí mozgu. Takéto odchýlky v rýchlostiach vývoja môžu čiastočne vysvetľovať 

rôzne účinky alkoholu, ktoré závisia od toho, kedy bol počas tehotenstva 

konzumovaný. 

Vplyv alkoholu na vývoj mozgu 

Čo vlastne alkohol spôsobuje mozgu a ako sa to prejavuje v disfunkciách správania a 

učenia? Vedci spravili veľký pokrok v chápaní spôsobu, akým alkohol poškodzuje 

mozog a len nedávno začali dávať dokopy túto komplexnú skladačku. 

Na rozdiel od mnohých orgánov v tele je mozog počas tehotenstva dokonale citlivý na 

alkohol. Načasovanie pôsobenia alkoholu na prebiehajúce vývojové procesy v rámci 

mozgu plodu bude predurčovať výskyt a závažnosť štrukturálnych abnormalít v rámci 

mozgu, rovnako ako budúcu behaviorálnu a neuropsychologickú disfunkciu. Ak matka 

pije, pôsobeniu alkoholu je vystavený celý mozog plodu, avšak nie je postihnutý ako 
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celok. Ako sme už vysvetlili, špecifické oblasti sú postihnuté rôzne, v závislosti na 

prebiehajúcich vývojových procesoch v daných oblastiach. 

Snímkovanie mozgu odhaľuje štrukturálne chyby 

Sofistikované technológie snímkovania mozgu sa v súčasnosti používajú na 

identifikáciu štrukturálnych abnormalít, ktoré sú prítomné v mozgoch žijúcich detí s 

FASD. Snímky z magnetickej rezonancie (MRI) odhalili celkové zmenšenie čo sa 

týka veľkosti mozgu, potvrdzujúc tak predchádzajúce výsledky z pitiev. Avšak 

nezávisle od celkového zmenšenia mozgu, MRI odhalilo minimálne 4 hlavné štruktúry 

mozgu, ktoré sú postihnuté (t.j. redukcia vo veľkosti alebo abnormálny tvar) vplyvom 

alkoholu v prenatálnom období (Obrázok 4). Sú to tieto: 1) corpus callosum (kalózne 

alebo svorníkové teleso), veľký zväzok nervových vláken, ktorý spája dve hemisféry, 

čím umožňuje komunikáciu medzi pravou a ľavou časťou mozgu; 2) nucleus 

caudatus, štruktúra, ktorá sa nachádza pod mozgovou kôrou, riadi motorické 

schopnosti a kognitívnu funkciu; 3) hipokampus, ďalšia podkôrová štruktúra, ktorá 

riadi schopnosť uchovávať nové spomienky a zúčastňuje sa na priestorovom vnímaní a 

4) mozoček, štruktúra, ktorá sa nachádza v zadnej časti mozgu, riadi motoriku, 

rovnováhu a koordináciu. O dôležitosti týchto oblastí mozgu pri 

neuropsychologických a behaviorálnych následkoch prenatálnej expozície alkoholom 

sa hovorí v ďalšom texte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: Štruktúry mozgu ovplyvnené alkoholom počas vnútromaternicového vývoja 
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Pri výskumoch na zvieratách (zvyčajne potkanoch alebo opiciach), ktoré imitujú 

následky alkoholu na vývoj mozgu ľudského plodu, vedci môžu presne 

demonštrovať ako alkohol narúša vývoj týchto mozgových štruktúr. Napríklad 

alkohol redukuje množstvo neurónov v rámci mozočku potlačením 

rozmnožovania buniek a zvýšením neuronálnych apoptóz (geneticky 

programovaná smrť bunky, viď vyššie). A tak alkohol spúšťa smrť inak 

zdravých neurónov počas tretieho trimestra. Alkohol tiež narúša 

synaptogenenézu alebo správne vytvorenie synapsí—spojení medzi neurónmi, 

ktoré im umožňujú komunikovať. Pokusné zvieratá pomáhajú vedcom chápať, 

ako sa to deje. Ak sa zvieratá počas vnútromaternicového vývoja vystavia 

alkoholu, hustota výbežkov dendritických buniek sa zníži v miestach ako sú 

hipokampus, mozgová kôra a mozoček; zvyšné výbežky sa predĺžia (Obrázok 

5), akoby chceli dosiahnuť až k terminálnemu zakončeniu axónu kvôli 

komunikácii. Hoci je ťažké získať túto informáciu u detí (prostredníctvom 

pitvy), existuje istá štúdia, podľa ktorej mal 4 mesačný chlapec s FAS viac ako 

50 % - né zníženie hustoty dendritických výbežkov (a predĺženie výbežkov) v 

porovnaní so zdravým bábätkom. Vplyv alkoholu na hustotu a tvar 

dendritických výbežkov narúša synaptogenézu, kvôli čomu po narodení dieťaťa 

neuróny nebudú fungovať normálne. Tieto prípady sú zjavné najmä vtedy, keď 

sa nestriedmosť vyskytuje v treťom trimestri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popri snímkach štrukturálnych abnormalít, iné formy snímkovania mozgu môžu 

odhaliť funkčné abnormality v rámci špecifických oblastí mozgu. Napríklad vedci 

dokázali, že deti s FASD majú oneskorenie elektrickej aktivity určitého typu v 

parietálnej kôre, ktorá je spájaná so spracovaním informácií. Na štúdium 

metabolickej aktivity mozgu (t.j. ako dobre práve pracuje) možno použiť aj také 

Obrázok 5: Strata dendritických výbežkov po prenatálnej expozícii alkoholom  
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technológie snímkovania ako je pozitrónová emisná tomografia (PET). Ako 

dokazujú PET snímky, pri deťoch s FASD je prítomné zníženie metabolickej funkcie 

v nucleus caudatus. Keď sa tieto výskumy spoja so štrukturálnou informáciou z 

výskumov MRI, môžu poskytnúť jasný obraz o poškodeniach špecifických oblastí 

v rámci pracujúceho mozgu. 

Dôležité oblasti mozgu pri neuropsychologických vplyvoch 

prenatálnej expozície alkoholom 

V minulosti mali vedci teórie, podľa ktorých by sa neuropsychologické následky u detí 

s FASD mohli pripísať poškodeniu špecifických štruktúr mozgu. V súčasnosti keď pri 

použití MRI sa dajú vidieť poškodenia u žijúcich, vedci vykonávajú výskum u detí s 

FASD, ktorý má zistiť prepojenie medzi poškodením špecifických mozgových štruktúr 

a špecifickými neuropsychologickými poruchami. Nasleduje prehľad oblastí, ktoré sú 

najviac ovplyvnené prenatálnou expozíciou alkoholom a prislúchajúcich 

neuropsychologických problémov. 

Mozgová kôra 

 

Mozgová kôra (vonkajšia časť mozgu, viď Obrázok 

6) je zodpovedná za niekoľko funkcií, ktoré zahŕňajú 

vyššiu úroveň riadenia a organizácie. Medzi tieto 

funkcie patria: riadenie zmyslov a motoriky, 

poznávanie a abstraktné myslenie, pracujúca pamäť, 

reč a jazyk a vizuálne a sluchové vnímanie. 

Výkonné fungovanie, ktoré závisí od pracujúcej 

pamäti, sa spája s oblasťami kôry v prednom laloku 

(„prefrontálna kôra”). Väčšina konečných spojov 

sústavy obvodov v mozgovej kôre sa zakladá počas 

tretieho trimestra, takže ktorákoľvek alebo všetky 

tieto kortikálne funkcie môžu byť narušené, ak sa 

plod počas tohto obdobia vystaví vplyvu alkoholu. 

Mozoček 
 

Mozoček je štruktúra, ktorá neukončila svoj vývoj pri narodení; pokračuje vo 

formovaní svojich sústav obvodov vo včasnom postnatálnom období. Ak sa plod 

vystaví alkoholu až v treťom trimestri, môžu sa prejaviť značné následky na fungovaní 

mozočka. Popri riadení motoriky a koordinácii, mozoček vykonáva ešte niekoľko 

ďalších funkcií. Pomáha poskytovať kognitívne spracovanie, nadobudnúť plynulé 

Obrázok 6: Mozgová kôra 
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fungovanie jazyka, zoraďovať úlohy, vnímať čas a odhadovať. Deti s FASD majú 

disfunkcie v každej z týchto oblastí. 

 

Nucleus caudatus 
 

Nucleus caudatus je časťou bazálnych ganglií. Tiež 

zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní motoriky. 

Avšak caudatus je tiež dôležitý pri kognitívnej 

funkcii, motivácii a výkonnom fungovaní alebo pri 

schopnosti plánovať a vykonávať špecifické úlohy. 

Deti s FASD majú mimoriadne problémy s výkonnou 

funkciou. Bazálne gangliá spolupracujú s mozočkom 

na kognitívnych úlohách a úlohách zameraných na pozornosť; pri poškodení caudata 

alkoholom počas vnútromaternicového vývoja možno očakávať, že to bude viesť k 

poruchám pozornosti, ktoré sa prejavia v triede. 

Corpus Callosum 

Najčastejšie vyskytujúce sa poškodenie mozgových štruktúr u ľudí s FASD je 

redukovaná veľkosť, pozmenený tvar alebo úplne chýbajúci corpus callosum. Príklady 

snímok z MRI normálneho dieťaťa a dieťaťa s FAS s chýbajúcim corpus callosom sú 

na Obrázku 7. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

MRI normálneho dieťaťa (14 rokov) je vľavo. Červená šípka ukazuje na corpus callosum. Vpravo je snímok dieťaťa s 
FAS (14 rokov); červená šípka ukazuje na corpus callosum, ktorý sa nevyvinul. MRI fotky uverejnené s láskavým 
dovolením doktorovEda Rileyho a Sarah Mattsonovej, San Diego State University 

 

Obrázok 7:MRI snímky normálnych a abnormálnych mozgových štruktúr 
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Tento veľký zväzok nervových vlákien, ktorý 

spája ľavú a pravú polovicu mozgu, je dôležitý pri 

časovaní úloh, motorických úlohách a koordinácii. 

Zlyhanie správneho vývoja corpus callosa vedie k 

pomalým reakciám a čomukoľvek v rozmedzí od 

mierneho kognitívneho oslabenia až k rozsiahlej 

mentálnej retardácii. V istom výskume pomocou 

MRI, ktorý sa týkal detí a dospelých s FASD, 

royličné tvary corpus callosa sa špecificky spájalo 

s verbálnou schopnosťou učiť sa. V inom 

výskume dospelých s FAS, rôzne tvary corpus callosa sa spájali s poškodeniami 

výkonnej funkcie a motorickej funkcie; a to nezávisle od prítomnosti tvárových 

dysmorfií. Hoci sa corpus callosum tvorí okolo desiateho týždňa tehotenstva, 

prechádza významným obdobím prudkého rastu v relatívne neskoršej tehotnosti (okolo 

6.alebo 7. mesiaca). Pitie počas prvého trimestra môže zabrániť jeho vytvoreniu; pitie 

počas druhého a tretieho trimestra môže ovplyvniť jeho tvar a schopnosť komunikovať 

s neurónmi v oblasti kôry. 

Hipokampus 
 

Hlavná štruktúra v mozgu, zodpovedná za učenie a pamäť je hipokampus, hoci ostatné 

štruktúry ako je mozgová kôra sa tiež podieľajú na týchto procesoch. Sústava obvodov 

hipokampu sa vytvorí pomerne neskoro počas tehotenstva a vystavenie plodu vplyvu 

alkoholu v treťom trimestri (alebo skôr) môže viesť ku značným následkom na učenie 

a pamäť. 

Oblasti mozgu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri behaviorálnych 

následkoch prenatálnej expozície alkoholom 

Existuje značný vývoj v oblasti identifikácie oblastí mozgu poškodených vplyvom 

alkoholu pred narodením, ktoré sa spájajú s neuropsychologickou disfunkciou. Avšak 

k dispozícii je menej údajov, ktoré by demonštrovali podobné prepojenie s 

abnormalitami v správaní. Je však možné priradiť problémy so správaním, ktoré sú 

typické pre deti s FASD, k oblastiam mozgu, ktoré riadia toto správanie. Napríklad 

pozornosť je usmerňovaná z viacerých oblastí mozgu, vrátane parietálnej kôry 

(Obrázok 8). Úsudok je tiež správanie, ktoré je usmerňované časťou mozgovej kôry v 

prednej časti mozgu, ktorá sa volá orbitofrontálna kôra. V skutočnosti slabý úsudok, 

ktorý vykazuje človek, ktorý si vypil príliš veľa, je zapríčinený účinkami alkoholu na 

orbitofrontálnu kôru. Orbitofrontálna kôra je dôležitá aj pre impulzivitu. Mozgová 

kôra komunikuje so štruktúrami pod sebou, ako je amygdala, ktorá je veľmi dôležitá 

pre náladu, strach a emócie. Nucleus caudatus, spomínaný v predchádzajúcom texte, 

pomáha dodávať motiváciu na vykonávanie činností, ktoré si vyžadujú pohyb. 
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Obrázok 8: Mozgová kôra 

Neurotransmiterové systémy, ktoré sú dôležité pri behaviorálnych 

a neuropsychologických následkoch prenatálnej expozície 

alkoholom 

Dokonca aj pri normálnej štruktúre mozgu môže mať 

chybný vývoj neurotransmiterových systémov významné 

následky na neurologickom a mentálnom zdraví. Ako je 

ukázané ďalej, neurotransmiterové systémy sa vyvíjajú 

počas prvého a druhého trimestra. Expozícia alkoholom 

počas obdobia, kedy sa tieto neurotransmiterové systémy 

vyvíjajú, môže spôsobiť ich chybné fungovanie po 

narodení. Keďže je ťažké „vidieť” chybné 

neurotransmiterové systémy rovnako ako môžeme 

„vidieť" poškodenie mozgových štruktúr, neprikladá sa 

im taká dôležitosť. Avšak novšie technológie ako je PET 

(pozitrónová emisná tomografia), umožnili vedcom 

merať aktivitu neurotransmiterových receptorov v 

mozgoch živých ľudí. Narušenie neurotransmiterových 

systémov sa môže spájať so špecifickou neurologickou a 

mentálnou disfunkciou, ktorá je typická u detí s FASD. 

Viď niekoľko príkladov v ďalšom texte: 

Narušený neurotransmiterový systém Vyplývajúce problémy spojené s FASD 
 
Glutamát 

 
učenie, pracujúca pamäť, kognitívne 
spracovanie 

GABA učenie, pracujúca pamäť, strach 
Dopamín riadenie motoriky, poznávanie, úsudok, 

impulzivita, pozornosť 
Sérotonín náladovosť, strach 
  
Norepinefrín  náladovosť, strach  
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Zhrnutie vzťahu medzi časom expozície alkoholom, vývojom 

mozgu a fenotypom dieťaťa s FASD 

Obrázok 9 sumarizuje, aké vážne následky na neurologické fungovanie a správanie 

môže mať vplyv alkoholu počas vnútromaternicového vývinu v špecifických 

obdobiach vývoja mozgu plodu. Obrázok zahŕňa príklady typov disfunkcií, ktoré môžu 

byť spojené s pitím v určitých obdobiach tehotenstva. Napríklad pitie na začiatku 

tehotenstva nespôsobuje len dysmorfie tváre, ale aj poškodenie centrálneho nervového 

systému. Pitie v druhom a treťom trimestri nezapríčiní tvárové dysmorfie, ale 

poškodenie centrálneho nervového systému sa môže prejaviť v rovnakej miere ako pri 

skoršej konzumácii alkoholu. Takže neexistuje „bezpečné” obdobie, kedy by bolo 

možné počas tehotenstva piť alkohol bez rizika poškodenia vývoja mozgu plodu. 

 

  

Obrázok 9: Zhrnutie: vystavenie mozgu vplyvu alkoholu počas vývojových štádií tehotenstva 



 

 

Študent s FASD a trieda 
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Prostredie triedy 

Vzhľadom na široké spektrum intelektuálnych a behaviorálnych schopností študentov 

s FASD, je možné ich stretnúť v rôznych edukačných prostrediach. Veľa z týchto 

študentov nie je schopných navštevovať štandardné vyučovanie a potrebuje špeciálne 

vzdelávanie vzhľadom na závažnosť ich hendikepu. Iní študenti, ktorí majú menej 

závažné poruchy učenia, sú s trochou asistencie schopní zvládnuť štandardné 

vzdelávanie. Táto potrebná asistencia môže prísť vo forme modifikácií a adaptácií, 

ktoré sa nachádzajú v individuálnom študijnom pláne študenta. Väčšina študentov s 

FASD v štandardných triedach potrebuje pomoc špeciálneho pedagóga, logopéda 

alebo školského poradcu. Z edukačného profilu každého jednotlivého študenta 

vyplynie jeho zaradenie do vzdelávania tak, aby sa v maximálnej miere zohľadnili 

jeho/jej potreby. 

Študenti nevyrastú z poškodenia mozgu, ktoré bolo spôsobené tým, že boli vystavení 

alkoholu v prenatálnom období. Avšak ako sa študenti stávajú staršími, prejavy FASD 

sa môžu meniť. Možno bude potrebné zmeniť aj prostredie na vzdelávanie, aby lepšie 

odrážalo meniace sa potreby študenta. Zdá sa, že veľa študentov s FASD lepšie zvláda 

základnú než strednú školu. Stredná škola kladie na študentov väčšie nároky. Študent s 

FASD má ťažkosti vzhľadom na vyššie očakávania, viac abstraktné hodiny a mnohé 

zmeny, ktoré súvisia so strednou školou. 

Špecialisti sú kľúčom k úspechu pre mnohých študentov s FASD v štandardnom aj 

špeciálnom vyučovaní. Najčastejšie je to logopéd a pracovný terapeut, ktorí sú 

najpodstatnejšími členmi vzdelávacieho tímu študenta. Niektorým študentom pomáha 

aj spolupráca s fyzioterapeutom. Školský psychológ alebo poradca môže tiež pomôcť 

viesť týchto študentov počas základnej školy. Títo špecialisti poskytujú nenahraditeľný 

prísun informácií pre triedneho učiteľa. 

Snahou špeciálneho vzdelávania je zaradiť študentov do bežného vzdelávania 

(integrácia), pokiaľ dosahujú určitú úroveň zdatnosti. Integrácia sa chápe ako 

pozitívny edukačný krok. Avšak výskum preukázal, že pri práci s ľuďmi s FASD treba 

pristupovať k integrácii inak. Takýto študent sa spolieha na konzistenciu, stálosť, 

rutinu a štruktúru. Integrácia nevyhnutne prináša so sebou zmenu, menej riadené a 

menej obmedzené prostredie. Úspech pre študenta s FASD možno nebude zahŕňať 

integráciu, ak bude potrebné, aby terajšie podporné elementy zostali také, aké sú. 
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Úspešné prostredie v triede 

Šiel som s ňou na prechádzku. Šokovalo ma, aké to bolo pokojné dievča, ktoré 

rozprávalo nádherné príbehy o zvieratách v parku. Ale v škole sa trmácala od 

steny ku stene a nebola schopná spájať slová, nehovoriac o vetách. Len som 

pozeral, ako sa správa v rozličných prostrediach: škola, domov a komunita. 

Ostatní sa iba snažili zmeniť ju a jej mamu a neriešili, ako môžeme ovplyvniť 

prostredie, v ktorom sa nachádza, aby sme jej pomohli rozvíjať sa. 

(Copeland and Rutland, 1996) 

 

Študentom s FASD pomáha, keď sa prostredie v triede upraví tak, že sa kladie dôraz 

na pokoj, poriadok a organizovanosť. Sluchové a zrakové vnemy, ktoré odvádzajú 

pozornosť, musia byť minimalizované, aby sa maximalizovalo učenie. Dobre 

zorganizovaná a vysoko štruktúrovaná trieda minimalizuje vplyv požiadaviek na 

spracovanie a interpretáciu nových vnemov. Toto zmenšuje zmätok a frustráciu, ktoré 

zakusujú mnohí študenti s FASD a maximalizuje ich schopnosť sústrediť sa na úlohu, 

ktorú majú práve riešiť. Takéto pokojné prostredie poskytuje pocit bezpečia. Keďže 

študenta s FASD nie je možné zmeniť, treba zmeniť prostredie tak, aby podnecovalo 

pozitívne výsledky vzdelávania. 

Malá trieda s niekoľkými študentmi je často práve tým 

prostredím, v ktorom sa týmto študentom najlepšie darí. Avšak 

nie je realistické očakávať, že vždy dokážeme zabezpečiť 

prostredie malej triedy a je pravdepodobné, že existujú študenti s 

FASD, ktorí neboli identifikovaní. 

Namiesto toho môžeme vytvoriť malé pracovné miesta v triede: 

študijné kúty, pracovné stoly alebo špeciálne miesta s 

pozitívnymi menami, ako je „Úrad” alebo „Pracovná stanica.” 

Tradičné lavice v radoch pôsobia organizovane a poskytujú definovaný priestor, čo 

prospieva študentom s FASD. Keď študenti sedia na koberci, vytýčte im priestor 

krycou páskou. Výučbové centrá a sedenie pri stole spolu s ostatnými študentmi ich 

môže rozptyľovať a vyžaduje si väčšie úsilie pri organizácii študentov. 

Potrebujú malú triedu s takmer nijakými deťmi a s takmer 

ničím na stenách. Nepotrebujú na stenách hŕbu 

obrázkov...žiadne stimuly okrem tých, ktoré sa práve majú 

naučiť. 

(Copeland and Rutman, 1996) 
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Postupy na vytvorenie prostredia v triede 

Rozvrhnite si priestor triedy 

• strategicky umiestnite lavicu študenta ďaleko od rušivých vnemov 

• vytvorte tichý pracovný priestor alebo „kanceláriu” so študijným 

kútikom alebo stolom 

• na označenie poličiek na odkladanie použite ceduľky s fotografiami, 

obrázkami alebo popisom a určite, kam veci patria 

 

Udržujte v triede čistotu a poriadok 

• používajte skrinky a odkladacie boxy na uloženie školských pomôcok a 

materiálov 

• keď sa poličky na knihy nepoužívajú, prikryte ich 

• na prácu v triede a na domáce úlohy používajte vyhradené stoly 

 

Minimalizujte vizuálne rušivé vnemy 

• odstráňte ozdoby, ktoré visia zo stropu 

• skrášlite nástenky jemnými farbami 

• odstráňte pestrofarebné veci, ktoré sa nachádzajú neďaleko pracovných 

priestorov študentov 

• vymaľujte triedu „pokojnými” farbami (napr. bledá modrá, svetložltá, 

krémová) 

 

Žiaduce je tiché a pokojné prostredie 

• udržujte jemné osvetlenie a nízku hlučnosť 

• ak je to vhodné, púšťajte jemnú hudbu 

• majte poruke slúchadlá pre vytvorenie tichého času 

 

Stratégie na efektívne vyučovanie 

Je známe, že študenti s FASD majú množstvo problémov v oblasti učenia a správania. 

Efektívne vyučovanie začína uznaním a pochopením, že títo študenti utrpeli 

neurologické poškodenie kvôli tomu, že boli vystavení alkoholu v prenatálnom 

období. Prostredie na vyučovanie bude treba upraviť vzhľadom na ich jedinečné 

potreby. Pre študentov s FASD bolo vytvorených a uznaných päť základných 

vyučovacích metód; sú to:rozčlenené prostredie, dôsledné stereotypy, krátky výklad, 

rôznorodosť informácií a opakovanie. Okrem toho efektívne pracujúci triedni učitelia 

využívajú: kreativitu, flexibilitu, humor, súcit, a trpezlivosť. A nakoniec, treba 

zdôrazniť, že je dôležité, aby učitelia pracovali spolu s rodičmi ako jeden tím. 
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Zabezpečte poriadok a organizovanosť 

Organizácia prostredia je rozhodujúca pre študenta s FASD. Títo študenti potrebujú 

systém, na ktorý sa dá spoľahnúť. Zabezpečenie systému im pomôže prekonať ich 

vlastný vnútorný zmätok. Keď sa študenti môžu spoľahnúť na dôslednú vonkajšiu 

organizáciu, nebudú potrebovať míňať energiu na interpretovanie svojho prostredia. 

Organizácia prostredia 

Plánujte a organizujte každú vyučovaciu hodinu 

Naučte niekoľko jednoduchých pravidiel 

• nech sú to konkrétne pravidlá ako “nebúchať” 

• spíšte ich 

• používajte obrázky 

• opakujte si pravidlá 

• praktizujte pravidlá 

• používajte ten istý jazyk pri učení a presadzovaní pravidiel 

• presadzujte pravidlá dôsledným spôsobom 

• uplatnite dôsledky ihneď po porušení pravidla 

 

Zjednodušte študentove poznámkové zošity a školské potreby 

• používajte jeden poznámkový zošit na všetky predmety 

• použite farebné oddeľovače na každý predmet 

• nech má študent doma druhú sadu učebníc 

• požadujte školský batoh na školské potreby, jedlo, rukavice, čiapku atď. 

Udržujte otvorenú komunikáciu medzi domovom a školou 

• do študentovho poznámkového zošita vložte hárok, kde sa zaznamenajú 

domáce úlohy z daného dňa, ktorý bude podpisovať rodič/opatrovník 

 

Dôsledne využívajte zabehnutý systém (rutinu) 
 

Pre študenta s FASD treba zdôrazňovať rutinu. Zabehnutý systém, ktorý sa veľmi 

dôsledne uplatňuje,  umožňuje študentom chápať a predvídať, čo sa počas dňa stane. 

Študenti s FASD majú ťažkosti s chápaním príčiny a dôsledku, so zovšeobecňovaním 

a spracovaním informácií. Títo študenti si často robia starosti o to, čo ich čaká a majú 

obavy o to, že nebudú vedieť, čo majú robiť. Dobre známa rutina zmieňuje tieto obavy   



Kapitola 
 

Ako porozumieť žiakom s FASD  

4 
 

36 

a pomáha študentom predpovedať výsledky. Dôsledný zabehnutý systém tiež zosilňuje 

pozitívne správanie. V takomto bezpečnom prostredí sa študenti vedia lepšie sústrediť 

na učenie. Je známe, že zmena je pre týchto študentov náročná a frustrujúca. Ak je to 

len možné, mali by sa jej vyhnúť, alebo, ak je potrebná, dopredu sa na ňu pripraviť. 

 

Dôsledne udržujte zabehnutý systém v triede 

Prideľte miesta na sedenie 

• nemeňte ich počas roka 

 

Vyveste denný rozvrh a pracujte s ním 

• dbajte na to, aby bol rozvrh predvídateľný a dôsledný 

• činnosti by sa mali robiť každý deň v rovnakom čase 

• poskytnite študentom lineárne hodiny (viď Kapitola 5), zvýraznite 

činnosti a časy 

• diskutujte o rozvrhu každé ráno—zapojte študentov do pozitívnej 

diskusie o tom, čo sa stane a kedy sa to udeje 

• prejdite si rozvrh na konci každého dňa, diskutujte o tom, čo robili v ten 

deň 

 

Počas dňa robte rutinné činnosti – majte svoje stereotypy 

• prv než začne škola 

• na začiatku dňa 

• počas prestávok 

• pri voliteľných aktivitách 

• počas obeda 

• na konci dňa 

 

Pomáhajte študentom so zmenami 

Pripravte študentov dopredu na  zmeny/prechody rozvrhu 

• vyveste všetky veľké zmeny na denný rozvrh 

• hovorte pokojným, tichým hlasom 

• naučte sa, že nasledovné typy prechodov alebo zmien v zabehnutom 

systéme, môžu spôsobiť ťažkosti 

• do triedy pribudne nový študent 

• zastupujúci učiteľ 

• školské prázdniny alebo sviatok 

• pondelky a piatky 

• nová učebňa 
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• výmena predmetov 

• výmena tried 

• učenie sa novej zručnosti 

• Zaveďte signál, podľa ktorého budú študenti 

vedieť, že zmena prichádza 

• poklepte ich po pleci 

• zazvoňte 

• použite xylofón 

• zapnite a vypnite svetlo 

• Povedzte im, že zmena prichádza 

(“Za chvíľu zazvoní na obednú prestávku. Teraz si potrebujete 

odložiť knihy.”) 

• Dohliadajte na to, aby zmeny prebiehali hladko 

Výklady učiva nech sú vždy stručné 

Stručné výklady, ktoré používajú jednoduchý jazyk, pomáhajú študentovi zostať 

sústredeným a spracovať prezentované informácie. Keď sa prednesie príliš veľa 

verbálnych informácií, študenta to ochromí a stratí pozornosť. 

 

Robte jednoduché a krátke výklady učiva 

 

Používajte jednoduchý jazyk 

• vyjadrujte sa jasne a stručne 

• držte sa konkrétnych pojmov 

• používajte slovník, ktorý je blízky študentom 

• sprevádzajte slová gestami, používajte ruky, ramená a výrazy tváre 

(mimika a gestikulácia 

• používajte ilustrácie alebo plagáty v triede ako vizuálne podnety 

 

Viackrokové inštrukcie sú mätúce kvôli reťazeniu, spracovaniu a problémom s 

pamäťou 

• rozdeľte informácie do malých celkov alebo častí 

• kroky robte postupne po jednom 

• používajte obrázky alebo vizuálne pomôcky na znázornenie jednotlivých 

krokov 
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Využívajte rôznorodosť informácií 

Nehovor mi, čo nemôžem urobiť. Pomôž mi nájsť spôsob, 

ako to urobiť." J. Lutkeová citujúc svoju dcéru 

(Streissguthová, 1997) 

 

Rôznorodosť informácií je optimálna technika učenia. Veľa učiteľov sa často spolieha 

na to, že podá čo najviac informácií ústne. Avšak študent s FASD má slabé sluchové 

schopnosti. Vizuálny štýl vyučovania by mal byť základom na naučenie sa nového 

učiva. 

• spárujte ústne informácie s vizuálnymi 

• posilnite učenie použitím vizuálnych zobrazení, 

fotografií alebo obrázkov 

• napíšte inštrukcie na tabuľu alebo na zobrazte 

pomocou projektora 

• používajte videá 

• používajte počítače 

Používajte viaczmyslové učenie 

Viaczmyslové učenie vytvára viacnásobné neurologické dráhy pre učenie. Prístup 

používajúci celý mozog maximalizuje chápanie, učenie a pamätanie. Viaczmyslové 

učenie eliminuje možnosť, že informácia je prezentovaná študentovi iba s použitím 

jeho najslabšieho zmyslu a namiesto toho zaručuje využitie učebných predností 

študenta. 

Zapojte čím viac zmyslov pri učení: zrak, sluch, mimiku a gestikuláciu, hmat 

• spievajte pesničky a používajte hudbu; slová sa často 

opakujú 

• využívajte tanec a pohyby 

• využívajte rýmy a rýmovačky 

• používajte umenie 

• využite scénky; zahrajte tému, o ktorej sa diskutuje 

• používajte gestá, zapojte telesné vnemy—zveličujte 

• používajte bábky 

 

Využívajte učenie založené na činnostiach 

•učiť sa prácou—dotykové projekty 

• práca v skupinách, na ktorej sa každý podieľa 

 

Spájajte učenie so životnými skúsenosťami študenta 
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Používajte technické nástroje 

Technika ponúka niekoľko nástrojov, ktoré pomáhajú študentom 

učiť sa, napr. prehrávač, počítač, kalkulačku a videoprehrávač. 

Tieto nástroje oslovujú rôzne zmysly, a tak posilňujú učenie. Majú 

aj iné výhody, napr. zvýšenie pozornosti, motivácia, a umožňujú 

študentom pracovať ich vlastným tempom. 

Využívajte opakovanie 

Kľúčom k učeniu študenta s FASD je opakovanie. Učenie sa zlepšuje opakovaním. 

Títo študenti sa učia pomaly, ale dokážu sa učiť. Veľa študentov dokáže zvládnuť 

nejakú úlohu jeden deň, zabudnúť ju na nasledujúci deň, a o niekoľko dní si na ňu 

znova spomenúť.Nie je možné prehnať použitie opakovania ako vzdelávacieho 

prostriedku. 

Kevin, tretiak s FAS[D], v pondelok zvládol úlohu z násobenia na 100 

percent, za čo sa mu dostalo množstvo pochvaly od učiteľa a vrstovníkov. 

Dva dni nato, pri novej ale podobnej úlohe, Kevinovi chýbala takmer 

polovica výsledkov. Jeho učiteľka, ktorá poznala odchýlky v učení u 

študentov s FAS, vedela, že nerovnomerné alebo alebo prerušované 

učenie je normálne. Dokázala Kevina uistiť, že je v poriadku a začala 

proces znovu-učenia. Kevin má svoju učiteľku rád, v takomto 

nestresujúcom prostredí sa cíti bezpečne a naďalej sa teší do školy.. 

D. Evenson (Conry, 1996) 

 

Kľúčom je opakovanie 

• znovu naučte a upevňujte naučené pojmy 

• cvičte, praktizujte, cvičte 

• analyzujte kroky úlohy a rozdeľte ich na malé časti 

• používajte prístup krok po kroku 

• učte kroky v rovnakom poradí 
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Používajte kreativitu, flexibilitu a humor 

V druhej triede ma moja obľúbená učiteľka pani Whitelyová odmenila 

za to, že som usilovne pracoval. Dostal vyznamenanie za svedomitosť. 

Nechal som si ho a stále ho mám. 

(Copeland and Rutman, 1996) 

 

Keď sa pri vyučovaní skombinuje kreativita, flexibilita a humor, možno vytvoriť 

príjemné a srdečné prostredie. Učebňa musí byť organizovaná a súčasne flexibilná. 

Zaužívanú rutinu treba uplatňovať dôsledne a bez toho, aby bol človek tvrdý alebo 

panovačný. Učenie dokáže byť zábavné aj efektívne. 

Priblížte sa k učeniu z rôznych strán 

• využívajte kreatívne prístupy vtedy, keď má študent ťažkosti pochopiť 

látku 

• buďte flexibilní vtedy, keď je študent preťažený 

• používajte humor, aby ste zľahčili náročné situácie a posilnili študentovu 

sebaúctu 

 

Majte trpezlivosť a súcit 

Aby sme dokázali povzbudzovať študenta s FAS, potrebujeme mať súcit a trpezlivosť. 

Učitelia musia mať na pamäti, že títo študenti chcú spĺňať požiadavky, ale množstvo 

porúch im v tom prekáža. 

Nikdy nezabudnem na pani Spencerovú. Dovolila mi ísť svojim vlastným 

tempom a povedala mi, aby som si nerobil starosti s tým, že nedržím 

krok s triedou. 

(Copeland and Rutman, 1996) 

 

Pripravujte ich na úspech 

• dovoľte, aby študenti zakusovali úspech 

• chváľte veľké aj malé úspechy 

• oslavujte zlepšenie 

• úprimne oceňte 

• často povzbudzujte 

Pracujte ako tím 

Postupy výučby, ktoré sa preberajú v tomto manuáli, pomôžu študentovi s FASD 

dosiahnuť jeho/jej edukačný potenciál. Učitelia spolupracujú s mnohými špecialistami, 

aby získali od nich podporu potrebnú pre čo najlepšiu prácu so študentom. 
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Ak chceme, aby študent využil svoj potenciál, je nepostrádateľné, aby prebiehala 

komunikácia medzi domovom a školou.  

Keď učitelia spoznajú rodinu študenta s FASD, sú schopní mu lepšie pomáhať. 

Učitelia musia dať vedieť rodičom, že sú spojencami, ktorí s nimi spolupracujú. Ak 

majú rodičia vnímať, že sú skutočne spojencami, nesmú pociťovať, že ich učiteľ 

posudzuje alebo obviňuje, že nemajú dostatočné rodičovské schopnosti. Študent s 

FASD môže spôsobiť doma v rodine roztržky a chaos . Keď škola a domov 

spolupracujú, tímový prístup bude podporovať väčšiu dôslednosť a lepšiu organizáciu.  

Rodičia a učitelia si potrebujú vymieňať informácie o tom, ako sa dieťaťu darí. Plynulá 

komunikácia medzi domovom a školou vytvára pre dieťa priaznivejšie školské a 

domáce prostredie . Schopnosti učiteľa viesť triedu sa posilnia, keď bude vedieť o 

nadchádzajúcich zmenách, ťažkostiach či úspechoch. Rodičom pomôže, keď budú 

cítiť, že sú súčasťou spoločného tímu s učiteľom. Rodičia týchto detí sú často 

preťažení a dosť zraniteľní. Niektoré matky majú samy FASD. Keď rodič cíti podporu 

zo strany učiteľa, bude schopný podporovať svoje dieťa. 
  





 

 

Študent s FASD a učenie 
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Prehľad intelektuálnych a kognitívnych schopností študenta s 

FASD 

Hoci s FAS sa spájajú určité charakteristické znaky v správaní a učení, je dôležité 

poznamenať, že títo ľudia sú rôzni. Študentov s FAS nájdeme vo všetkých 

sociálnoekonomických prostrediach. Študenti s FAS majú rozdielne poruchy, a s 

každým z nich treba zaobchádzať individuálne. Každý z nich je jedinečný a má svoje 

silné aj slabé stránky. 

Intelektuálne schopnosti študentov s FASD sa nesmierne líšia. Napriek tomu, že FASD 

spôsobuje najmä mentálnu retardáciu, IQ skóre je v rozmedzí od 20 do 120, so 

strednou hodnotou na hranici mentálnej retardácie. U ARND je interval vyššie , 

pričom stredná hodnota je na úrovni nižšieho priemeru. Mnoho študentov s FASD má 

inteligenčné schopnosti v norme. Ale aj študenti s FASD, ktorí majú IQ skóre v oblasti 

priemeru, môžu mať vážne organické poškodenie mozgu a ťažkosti so správaním a 

učením, ktoré sú charakteristické pre túto poruchu. 

Ako už bolo povedané v Kapitole 4, študenti s FASD sa umiestňujú do rôznych 

vzdelávacích prostredí, podľa ich individuálnych potrieb. Sú známe príbehy mladých 

študentov s FASD, ktorí v škole prosperujú. Títo študenti sú schopní učiť sa, ale učia 

sa odlišným spôsobom. Dostali podporu vo forme úprav vo výučbe a/alebo úprav 

priestoru, niektorí študenti tak úspešne ukončili strednú školu; iní dokonca šli na 

vysokú školu. Dospelých s FASD možno nájsť v rozličných povolaniach, sú to napr. 

učitelia, herci, poradcovia, administratívni pracovníci, hudobníci a programátori. 
 

Bol by som rád, keby učitelia vedeli, že sa učíme iným spôsobom ako 

ostatní. Jednoduché úlohy, ako je písanie poznámok, sú pre nás veľmi 

náročné. Je potrebné, aby učitelia vysvetľovali látku jednoduchými 

slovami. 

(Lasser, 1999) 

 

Ako sa vyučujúci postupne budú oboznamovať s FASD, bude možné diagnostikovať 

viac študentov. V minulosti sa títo študenti nerozpoznali alebo sa diagnostikovali 

chybne. Niektorí z nich sa diagnostikovali neskoro. Správanie a učenie týchto 

študentov môže vyučujúceho, ich samotných a ich rodičov miasť a frustrovať.  

 

Napriek rozdielnym intelektuálnym schopnostiam, ktoré títo študenti prejavujú, určité 

ťažkosti s učením sú rovnaké pre všetkých študentov s FASD. 
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Sú to tieto ťažkosti, ich podrobný popis sa nachádza ďalej: 

• ťažkosti s pamäťou a spracovaním informácií 

• ťažkosti s pozornosťou 

• ťažkosti s abstraktným a koncepčným myslením  

• ťažkosti s matematikou—najmä počítaním 

• ťažkosti s čítaním a písaním—najmä s čítaním s porozumením a 

systémom písania 

• problémy s „exekutívnou funkciou” 

Ťažkosti s pamäťou a spracovaním informácií 

Nedostatky pri spracovaní informácií sa môžu vyskytnúť v štyroch oblastiach: keď sa 

informácia prijíma, interpretuje, ukladá (pamäť), alebo vyhľadáva. 

Veľa študentov s poruchou učenia má aj poruchu spracovania informácií v jednej 

alebo dvoch z týchto oblastí. Študent s FASD má poruchu spracovania vo všetkých 

štyroch oblastiach. Tieto poruchy majú značný dopad na schopnosť študenta naučiť sa 

vedomosti a vhodné spôsoby konania. Keď sa informácia spracováva, prepojenia, 

ktoré sú potrebné pre príslušné činnosti, sa nezapoja. 

Na pochopenie toho, ako tieto poruchy ovplyvňujú schopnosti dieťaťa, si 

možno predstaviť zle fungujúci slovný procesor. Hoci sa do neho 

naťukávajú celé vety, dajú sa z neho získať iba kúsky viet. Niektoré 

informácie sa neuložili alebo sa náhodne uložili na neprístupné miesto. 

Špeciálne podnety ich možno vrátia, alebo sú pravdepodobne k dispozícii 

iba kúsky viet , takže je veľmi ťažké pochopiť plný výzanam tlačeného 

textu. 

(Kleinfeld and Wescott, 1993) 

 

Študent s FASD možno pochopí prezentovanú informáciu. Študenti s FASD sú veľmi 

spoločenskí a urečnení, a jazyk, ktorým sa vyjadrujú, je omnoho výraznejší ako ako 

ich vnímanie. Avšak, to, že sú schopní informáciu zreprodukovať, neznamená, že jej 

rozumejú. Títo študenti sami hovoria, že sa cítia stratení v triede, keď sa snažia 

spracovať informáciu, ktorú učiteľ prezentuje. Na spracovanie informácie potrebujú 

viac času, pre nich je typické, že sa učia pomalšie . 
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Počúvam, ako učitelia rečnia. Nezvládam to. Len...som tam sedel a 

pozeral na knihu. Nuž viem ju čítať v pohode, ale neviem ju poriadne 

počúvať.Je to ako „Čože?” A potom som sa musel niekoho opýtať, a 

medzitým sa pýtam na otázku alebo odpoveď. Potom som sa už stratil aj 

v ďalšej časti. 

(Copeland and Rutman, 1996) 

 

U študentov s FASD sú ťažkosti s pamäťou bežné. Aj keď títo študenti majú pamäťové 

schopnosti, ktoré im umožňujú učiť sa, často nie sú schopní vyvolať si určitú 

informáciu vtedy, keď ju treba. Mnoho študentov s ťažkosťami učenia má podobné 

poruchy pamäte -  znalosti, ktoré sa naučili v jeden deň, ,do ďalšieho dňa zabudnú, aby 

si na ne niekedy v budúcnosti spomenuli. Strata informácií študenta veľmi frustruje. 

Vzdelávací výkon je premenlivý a nepredvídateľný. 
 

 

Marilyn je veľmi nestála, čo sa týka výkonu v triede. Pripomína mi kúsok 

švajčiarskeho syra. Určitá informácia jej padne do diery v mozgu, aby sa 

vynorila z inej. Často pracuje predpoludním na niečom, čo sme už prešli, 

ale poobede, alebo nasledujúci deň si pamätá veľmi málo. Potom po 

dvoch dňoch dokáže prácu urobiť opäť bez toho, aby to potrebovala 

znova vysvetliť. Tento cyklus sa u nej neustále opakuje. 

(Kleinfeld and Wescott, 1993) 

* * * 

...Všetko si musím zapísať v malých krokoch, inak zabudnem, ako to 

urobiť. Mával som problémy s podvádzaním v škole, ale ja som 

nepodvádzal—potreboval som sa len pozrieť do svojej knihy, aby som 

videl, ako som to robil predtým..  Nevedel som sa totiž naučiť učivo tak 

ako ostatní. 

(Copeland and Rutman, 1996) 

 

Problémy s pamäťou a spracovaním informácií navyše sprevádzajú ťažkosti s 

pozornosťou. Nakoľko schopnosť zapamätať si je u veľa študentov s FASD 

nesystematická, mnohí z nich prežívajú nový deň bez kontinuity s predchádzajúcim. 

Títo študenti mávajú veľké medzery v učení, ktoré vyplývajú z porúch pamäte a 

spracovávania informácií. 
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Poruchy spracovávania informácií a pamäte u študentov s FASD: 

• ťažkosti previesť informáciu (počutú, čítanú, rozprávanú) do vhodného 

konania 

• ťažkosť poučiť sa z minulej skúsenosti 

• problém zovšeobecňovať  

• ťažkosť uvedomiť si podobnosti a rozdiely 

• ťažkosti s usporadúvaním 

• selektívna/nerovnomerná pamäť 

• uložené informácie sú chaotické a je ťažké si na ne spomenúť 

• ťažkosť správať sa podľa pravidiel 

 

U mnohých študentov s FASD možno pozorovať ťažkosti so zovšeobecňovaním a 

prepájaním jednej činnosti s druhou. 
 

Matka vraví, “Nejazdi na bicykli po ulici,” a pritom ukazuje na ulicu pred 

domom. Dieťa povie, “Dobre, mami,” a potom jazdí bicyklom po inej ulici. 

Toto dieťa nie je schopné zovšeobecňovať. Druhá ulica je iná, a preto 

potrebuje nové pravidlo. 

(Malbin, 1993) 

 

Majú ťažkosť rozlíšiť vzťah medzi príčinou a dôsledkom: 

• problém vziať do úvahy dôsledok činnosti prv než ju začnú 

• problém zmeniť chovanie kvôli dôsledkom 

• zmena chovania je nedostatočná 

Poruchy spracovávania informácií a pamäte vedú k nasledovnému správaniu: 

• prílišná dôverčivosť voči cudzím ľuďom 

• frustrácia 

• klamanie/konfabulácia (skresľovanie skutočnosti, chorobná 

obrazotvornosť) 
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Efektívne postupy na spracovanie informácií a ťažkosti s pamäťou 

Keď to niekto jasne vysvetlí...akosi názornejšie a po krokoch...nepreskakuje kroky a presvedčí sa, či som 

pochopil každý krok, potom to dokážem všetko dostať do hlavy. 

(Copeland a Rutman, 1996) 

 

Väčšina učenia v škole je založená na zapamätávaní si. Študenti s FASD hovoria, že majú 

strach z „okien” a že sú frustrovaní z toho, že sa nemôžu spoľahnúť na to, že si spomenú. 

Učenie sa po jednotlivých krokoch, opakovanie a používanie pamäťových pomôcok/postupov 

dokázali uľahčiť týmto študentom učenie. 

Všeobecné spôsoby ako pomáhať so spracovaním informácií a pri poruchách pamäte 

Nevhodné správanie možno interpretovať ako úmyselný vzdor , pričom ono v skutočnosti 

môže byť iba odpoveďou na problémy s pochopením a spracovaním informácií. Treba mať na 

pamäti tri hlavné skutočnosti: 

 

Títo študenti sa učia pomalším tempom. 

• počas vyučovania poskytnite čas navyše na spracovanie informácií 

• umožnite im dlhšie vypracovávať testy 

• naučte študentov, ako sa majú „rozprávať sami so sebou” 

• pomôže im to vyriešiť úlohu 

• pomôže im to, aby si pamätali bežné postupy 

Perseverácia (nutkavé opakovanie slov alebo činností) signalizuje, že študent je preťažený 

• znížte množstvo informácií 

• znížte množstvo stimulácií 

Ťažkosti so zovšeobecňovaním 

• Naučte sa rozlíšiť, kedy a ako máte zovšeobecniť naučenú znalosť na novú 

situáciu 

Istý študent mával pravidelne problémy v samoobslužnej jedálni. Pri mnohých príležitostiach ho poslali preč 

za to, že porušil pravidlá, ktoré platia v jedálni. Keď sa ho niekto opýtal na pravidlá, dokázal ich povedať. Keď 

ho požiadali, aby dokázal, že im porozumel, oči sa mu naplnili slzami. Nevedel, kde si môže sadnúť alebo čo 

má urobiť so svojou táckou.  

 

Poradkyňa mu pomohla tak, že mu predstavila a zahrala si s ním rôzne scenáre, ktoré môžu nastať v jedálni a 

ukázala mu, kde si má sadnúť a kde má dať tácku. Potom ho odfotila pri tom, ako robí veci v jedálni správne, 

takže bude mať fotky ako pomôcku. 

(Kleinfeld, Morse a Wescott, 2000) 
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Používajte prístup krok za krokom a opakovanie naučených postupov 

Analyzujte úlohu a rozdeľte potrebné zručnosti na malé časti 

• postupujte po krokoch 

• učte kroky vždy v rovnakom poradí 

• cvičte potrebné zručnosti 

• znovu-učte zručnosti 

• ešte viac opakujte zručnosti a naučené postupy 

• posilňujte naučené 

• vráťte sa k látke viackrát počas roka 

• praktizujte, cvičte, praktizujte! 

Časové pojmy sú pre väčšinu študentov s FASD náročné; čo sa prejavuje v tom, že 

majú zmätok pri  zoraďovaní udalostí do postupnosti. Študentom s FASD pomáha, ak 

sa abstraktný proces zoraďovania urobí takým konkrétnym a vizuálnym ako sa len dá. 

Cvičte zoraďovanie 

• vytvorte lineárne časové osi 

• vytvorte lineárne kalendáre 

• vytvorte príbeh z fotiek; použite fotografie, ktoré ukazujú každý krok 

• používajte pesničky spolu s činnosťami 

• cvičte striedanie sa pri činnostiach; používajte „paličku rozprávačku”, 

ktorá sa posúva dokola v kruhu k rozprávačovi, ktorý je na rade 

Majte na pamäti, že postupnosti informácií (písmen, číslic) ako je abeceda, smerové 

čísla, telefónne čísla a zámky na kód môžu robiť problémy. Mali by byť niekde 

napísané. 

Postupy ako učiť zapamätávanie 

Vačšina študentov s FASD má silnú dlhodobú pamäť. Krátkodobá pamäť je slabšia. 

• urobte zoznam 

• používajte kalendár 

• urobte rozvrh dňa vrátane vyučovacích predmetov a časov 

• používajte zvýrazňovače 

• používajte mnemotechnické pomôcky 
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Používajte pamäťové pomôcky 

• povoľte študentom, aby mali počas testu otvorené knihy alebo poznámky  

• uvádzajte príklady ukončených projektov 

Používajte viaczmyslový prístup 

Na učenie používajte viaczmyslový prístup. Študenti s FASD sa učia najefektívnejšie, 

ak vytvoríte viac ciest, ktorými môže prebiehať učenie. Učenie prebieha ľahšie, keď sú 

slová spojené s činnosťou, prípadne spárované s hudbou alebo rytmom. To môže 

študentom pomôcť ukotviť vstup informáci, vyvolať informáciu alebo napovedať pri 

jej vyhľadávaní. 

• spárujte ústne informácie s vizuálnymi podnetmi 

• učte prostredníctvom umenia, hudby a hraných scénok 

• zapojte tak veľa vnemov, ako je len možné 

• používajte učebné osnovy založené na činnostiach—učenie prácou 

poskytuje silnejší základ pre zapamätávanie 

• spájajte učenie so študentovými skúsenosťami v živote 

Podrobnosti o používaní vizuálnych informácií, viaczmyslový prístup, a učenie 

založené na činnosti viď Kapitola 4 – Roznorodosť informácií. 

Používajte audiovizuálne technológie 

• zvukové nahrávky umožnia študentovi informáciu počuť 

veľakrát (napr. knižné nahrávky) 

• videá poskytujú vizuálny a sluchový vstup 

• počítače umožňujú vizuálnu a sluchovú interakciu 

Hovorte vždy jednoduchým jazykom 

 

Tradičné slovné výklady v triede sú pre študentov s FASD náročné. Pomáha, keď je 

jazyk výkladu jednoduchý a stručný. Podrobnosti o používaní stručného a 

jednoduchého jazyka viď Kapitola 4. 

• inštrukcie dávajte jednotlivo 

• nechajte študenta názorne ukázať, že pokynom rozumie  

(zopakovanie informácie nie vždy znamená jej porozumenie) 

• výklad nech je konkrétny a nech obsahuje príklady 

• používajte slovník, ktorý je študentom blízky 
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Zjednodušte a dohliadajte na študentove poznámkové zošity, školské potreby a 

domáce úlohy 

• používajte jeden poznámkový zošit na všetky predmety 

• používajte na domáce úlohy hárok alebo poznámkový zošit, ktorý si študent 

denne zoberie domov a dá podpísať rodičom 

• oznamujte úlohy on line 

• každé ráno treba dať domáce úlohy do košíka v triede, ktorý je na to určený 

• vyberte kamaráta alebo rovesníka, ktorý bude pomáhaťštudentovi s domácimi 

úlohami 

 

Škola má vypracovaný systém, ktorý kompenzuje také hendikepy, ako je krátka pamäť. Majú knihu, 

ktorú si deti každý deň odnesú domov; rodičia ju každý deň podpíšu. Obsahuje zoznam činností z toho 

dňa, všetky úlohy, ktoré treba urobiť, aké bolo správanie študenta (prijateľné ako aj problematické), a 

všetky ostatné informácie, ktoré by rodič mal dostať. 

(Copeland a Rutman, 1996) 

 

Ďalšie odporúčania ako zjednodušiť poznámkové zošity a školské potreby študenta nájdete 

v Kapitole 4. 

Poruchy pozornosti 

Veľa študentov s FASD má poruchy pozornosti. Ľahko sa rozrušia a strácajú sústredenosť. 

Majú problém s koncentráciou. Zdá sa, že počúvajú, hoci často nevedia, o čom je reč, alebo 

aká je úloha. Veľa študentov môže byť hyperaktívnych a neposedných; niektorí sa 

premiestňujú po triede. 

... Proste som nemohol obsedieť v lavici a sústrediť sa—byť v triede pre mňa znamenalo byť v 

zábavnom parku alebo v Disneylande—príliš veľa podnetov na to, aby sa človek sústredil. 

(Copeland and Rutman, 1996) 

 

Nasledujúce znaky sú charakteristické pre tých študentov s FASD, ktorí majú poruchy 

pozornosti. Títo študenti: 

• sa utišujú pomaly 

• sú v neustálom pohybe 

• nedokážu počkať, kým na nich príde rad 

• ľahko sa nechajú vyrušiť 

• majú ťažkosti odfiltrovať vonkajšie rušivé podnety 

• nevedia sa sústrediť na svoju prácu 

• nevedia vydržať pri svojich úlohách 

• nevedia ticho sedieť 
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•neustále sa nervózne vrtia 

• sú slabými poslucháčmi 

• sú impulzívni 

• na podnety reagujú príliš silno alebo príliš slabo 

• neustále vyrušujú ostatných 

Študenti s FASD sa môžu cítiť prestimulovaní alebo preťažení. Môže sa u nich objavovať 

nasledovné typické správanie: odvrátený uprený pohľad, “uzavretosť,” stiahnutie sa, alebo 

záchvaty hnevu. 

 
ADD/ADHD vs FASD 

 
Veľa vyučujúcich pozná poruchu pozornosti (ADD) a poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Nakoľko 
študenti s FASD majú problémy s pozornosťou, často si ich mýlia so študentmi s ADD/ADHD. V skutočnosti 
študenti s FASD ako aj študenti s ADD/ADHD majú problémy s pozornosťou a zdieľajú aj väčšinu ťažkostí 
so správaním a učením.  

Avšak FASD a ADD/ADHD sú dve rozdielne poruchy. Hoci zdieľajú niektoré problémy s učením či 
správaním, títo študenti sa prejavujú inak. Avšak u niektorých študentov s FASD bolo diagnostikované 
ADD/ADHD ako spoluvyskytujúca sa porucha. 

Keď profil študenta s FASD lepšie spoznáme, rozdiel medzi oboma poruchami je sa stáva zjavnejším. 
Nasleduje zoznam niektorých rozdielov: 
 

Študent s FASD Študent s ADD/ADHD 

nízka až priemerná inteligencia väčšinou dosť bystrý 
slabé matematické schopnosti matematické schopnosti môžu byť silné 
slabé porozumenie proti schopnosti čítať slabá schopnosť čítať v porovnaní so schopnosťou 

porozumieť 
test pozornosti môže byť v poriadku testovanie pozornosti vykazuje nedostatky 

dobré  pochopenie čítania (nižšie ročníky)   
 
Veľa postupov pre študentov s FASD, o ktorých sa hovorí v tomto manuáli, môže pomôcť aj študentom s 
ADD/ADHD. Je dôležité, aby bol každý študent správne zdiagnostikovaný príslušnými odborníkmi. To 
pomôže študentovi, aby dostal správnu podporu vo výučbe a zníži šancu dezinterpretácie správania a 
ťažkostí s učením. Študenti, ktorí sú presne identifikovaní, majú väčšiu šancu uspieť v škole, doma a vo 
svojom prostredí. 
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Postupy pri výučbe pri ťažkostiach s pozornosťou 

Trieda môže byť príliš stimulujúca; vizuálne a sluchové vnemy treba minimalizovať. Viď 

Kapitolu 4 (Prostredie v triede) kvôli podrobným informáciám ako minimalizovať rušivé 

vnemy. 

Zredukujte vizuálne rušivé vnemy 

Vizuálne by trieda mala pomáhať študentovi sústrediť sa na úlohu, na ktorej pracuje. Veľa 

tried poskytuje príliš veľa vizuálnych informácií. 

• strategicky umiestnite študentovu stoličku ďaleko od zdrojov rušivých 

vnemov ako sú dvere a okná 

• odstráňte zo študentovej lavice všetko, čo sa netýka úlohy, na ktorej 

pracuje 

• odložte (alebo dajte mimo dohľadu) učiteľské potreby a knihy, ktoré 

priťahujú pozornosť študenta 

Zredukujte sluchové rušivé vnemy 

Učiteľ by sa mal sústrediť na zredukovanie sluchových rušivých vnemov, ktoré priťahujú 

pozornosť študenta. 

• posaďte študenta čo najbližšie k miestu, kde robíte výklad učiva 

• posaďte študenta vedľa “vzorových” študentov—takých, čo nevyrušujú 

ostatných 

• používajte neverbálne signály, ktoré študent pozná, aby sa sústredil a 

ticho pracoval: 

• jemne sa ho dotknite na pleci (pokiaľ študent nie je precitlivelý 

na dotyk) 

• poskytnite očný kontakt 

• používajte “ručné signály” 

• podíďte bližšie ku študentovi 

• usmievajte sa 

Vytvorte vo vašej triede tiché miesta 

• používajte pracovné kútiky 

• hovorte a tichom priestore ako o “Kancelárii” 

• používajte stoly navyše alebo sedacie vaky, ale nie za 

trest 

• povzbudzujte a oceňujte študentov, ktorí sa rozhodnú 

pracovať na tichom mieste 
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Zapojte pozornosť študenta 

Keď dávate inštrukcie, stačí povedať meno dieťaťa a potom dať inštrukcie 

celej triede. Každý to bude počuť, ale ak nepoviete jeho meno, nebude to 

pre neho. 

(Copeland a Rutman, 1996) 

 

• pri dávaní inštrukcií oslovte študenta menom 

• načrtnite, ako bude hodina vyzerať, aby ste pomohli študentovi upriamiť 

jeho pozornosť 

• pomáha to študentovi počúvať s porozumením  

• ak je to možné, učte tak, aby to bolo blízke záujmom študentov 

• používajte spoluúčasť študentov 

Dobrú schopnosť počúvať vypestujte u študentov ako návyk 

Učte študentov dobrým poslucháčským zručnostiam 

Napríklad povedzte: „Ceruzky do lavíc. Pozrite na mňa. Ruky do lona.” 

• názorne predvádzajte 

• cvičte 

• upevňujte 

Plánujte aktívne časy 

Striedajte aktivity, ktoré vyžadujú tichý čas v lavici a vyučovacie 

hodiny, ktoré umožňujú pohyb a činnosť. Neposedným študentom môže 

pomôcť, ak majú v triede prácu, ktorá vyžaduje aktivitu alebo ak ich 

pošlete niečo vybaviť. (Niektorí študenti prídu na to, že nejaká fyzická 

aktivita je príliš stimulujúca). Počas prestávky nedržte študentov vnútri. 

Používajte pohyb a hudbu, aby ste pomohli študentovi sústrediť sa 

Tichá hudba v pozadí môže upokojovať. 

• vysvetľujte látku s použitím hudby a rytmu 

• zapojte ich do zborového čítania 

• spievajte pesničky o naučenej látke 

• používajte rytmické aktivity 

• spájajte učenie s aktívnym pohybom 
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• Používajte stlačiteľnú loptu, ak treba fyzicky stimulovať. Stlačiteľná lopta v 

lavici môže študentovi pomôcť vydať energiu bez toho, aby vyrušil ostatných 

alebo stratil pozornosť. 

• používajte senzorický nafukovací vankúš na sedenie pre študentov, ktorí 

potrebujú pohyb a dotykový vnem bez toho, aby opustili svoje miesta 

Sledujte študentov 

• sledujte študentov, keď začínajú pracovať na svojich úlohách 

• často si overujte, či pracujú, aby ste im pomohli opäť sa sústrediť 

• naučte študentov rozprávať sa „sami so sebou” aby ste im pomohli zostať 

sústredenými 

• nech si študenti sledujú svoju schopnosť “zostať pri úlohe” 

• starostlivo dohliadajte a sledujte 

• zmýšľajte pozitívne 

Ďalšie postupy na pomoc s pozornosťou 

• nechajte študentov pracovať vo dvojiciach alebo v malých skupinách 

• používajte elektronické nástroje ako sú počítače, CD a DVD prehrávače a 

videá 

• prípadné podávanie liekov v spolupráci s rodičmi a lekárom 

Ťažkosti s abstraktným a koncepčným myslením 

Povedz mi, ja zabudnem, 

Ukáž mi, ja si to zapamätám 

Zapoj ma, ja to pochopím. 

čínske príslovie 

 

Častými problémovými oblasťami študentov s FASD sú abstraktné uvažovanie a koncepčné 

myslenie., ktoré vyžadujú schopnosť porozumieť myšlienkam a vzťahom v našej mysli. 

Abstraktné úvahy a myšlienky menia svoju konkrétnu podobu v závislosti na danej situácii. 

Tieto schopnosti spoluposkytujú rámec pre pochopenie nášho sveta. Nasledovné znaky 

charakterizujú tých študentov s FASD, ktorí majú ťažkosti s abstraktným a koncepčným 

myslením: 

• nechápe dôsledky 

• nevie zovšeobecniť naučené na nové situácie 

• nerozumie príčine a dôsledku 

• má ťažkosti pochopiť podobnosti a rozdiely medzi udalosťami 

• má ťažkosti pochopiť pojmy, napr. peniaze alebo čas 

• má ťažkosti interpretovať ústne informácie 

• nedokončí domácu úlohu 
  



Kapitola 
 

Ako porozumieť žiakom s FASD  

5 
 

56 

• má problém so sociálnymi zručnosťami 

• veľmi sa snaží, ale sa mu nedarí 

• je sklamaný a frustrovaný 

• má slabú sebaúctu 

• je tvrdohlavý 

Vyučovacie postupy pri ťažkostiach s abstraktným a koncepčným 

myslením 

Vyučujúci by mali vnímať študentov ako takých, ktorí nie sú schopní rozumieť, a nie 

ako takých, ktorí nechcú rozumieť. Študenti s FASD sú zvyčajne motivovaní pracovať 

dobre a chcú potešiť učiteľa. Prosíme prejdite si výučbové postupy, o ktorých sa písalo 

v tejto kapitole, tie, ktoré sa týkajú spracovania informácií a zapamätávania. Veľa z 

nich je dôležitých a sú prezentované do väčšej hĺbky. 

Plánovanie cieľa, úpravy a priestory: 

• zapojte študentov do realistického naplánovania cieľa 

• pozmeňte zadanie domácich úloh, ak je to potrebné 

• urobte potrebné úpravy priestoru kvôli testovaniu 

• ciele urobte dosiahnuteľnými a orientovanými na úspech 

Hoci títo študenti môžu byť pomerne jazykovo zdatní, nemusia dobre vnímať. Môže sa 

zdať, že rozumejú, čo sa im ústne vykladá, pričom v skutočnosti sú zmätení. 

Postupy v komunikácii: 

• používajte jednoduchý jazyk 

• používajte konkrétne pojmy 

• používajte rovnaký jazyk pri vysvetľovaní pojmov 

• hovorte pomaly a s prestávkami, aby ste poskytli čas na pochopenie 

• opakujte inštrukcie a informácie 

• zopakujte inými slovami, čo vám povedali, aby ste sa presvedčili, či im 

rozumiete 

• vyvarujte sa fráz ako napr.: “Nechajte to tak!” 

• vyvarujte sa hovoriť o tom, čo nechcete: “Nebehajte po triede.” 

• povedzte im aké správanie si prajete: “Prosím zostaňte na svojom mieste.” 

• počas rozprávania udržujte očný kontakt 

• vyslovte meno dieťaťa, keď ku nemu hovoríte 

• keď je to možné, vyvarujte sa skupinových pokynov 

• spárujte verbálne informácie s vizuálnymi podnetmi kdekoľvek to je možné 
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Bežne používané frázy a abstraktné úvahy, ktorých sa treba vyvarovať: 

• správaj sa slušne 

• poznáš dôsledky 

• dbaj na bezpečnosť 

• mysli dopredu 

• buď zodpovedný 

• toto je varovanie 

• nechaj to tak 

• upokoj sa 

• pozeraj kam ideš 

•necválaj tu 

• používaj hlavu 

Postupy v triede, o ktorých sa hovorilo v Kapitole 4, poskytujú vonkajšiu štruktúru, 

ktorú študenti potrebujú na to, aby sa skoncentrovali a zamerali na nové informácie. 

• harmonická a dobre usporiadaná trieda umožňuje predvídať 

• urobte rutinu zvykom 

• dôsledky treba naučiť prostredníctvom spojenia, systematickosti, stálosti a 

opakovania 

 

Abstraktné veci a pojmy musia byť konkrétne,  kdekoľvek je to len možné (viď 

Kapitola 4 – Rôznorodosť informácií) 

• spájajte učenie so študentovými životnými skúsenosťami 

• viaczmyslové učenie je základ 

• najefektívnejšie je učenie založené na činnostiach 

• kladie sa dôraz na vizuálne učebné metódy 

• inštrukcie dávajte postupne po jednotlivých krokoch 
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Príklad učenia založeného na činnostiach a viaczmyslového učenia u študenta piatej 
triedy s FASD. Trieda sa učí o bádateľoch 

Trieda: 

• číta úryvky z denníkov bádateľov 

• číta informácie z knihy 

• počúva nahrávky, na ktorých bádatelia rozprávajú svoje príhody 

• vyrába triedne mapy, na ktorých sú vyznačené cesty bádateľov, každá 

čiarou inej farby podľa bádateľa 

• pozerá video o rôznych bádateľoch a ich príbehoch 

• učí sa pesničku s ukazovačkou o rôznych bádateľoch 

Malá skupinka: 

• píše krátke skeče o rôznych bádateľoch 

• zahrá tieto skeče a prestaví ich ostatným skupinkám 

Každý jeden študent: 

• vyberie si bádateľa a príde do školy v kostýme svojho bádateľa a s 

rekvizitou 

• učiteľ s ním robí rozhovor o jeho výskumoch a prínosoch pre spoločnosť 

Ťažkosti s matematikou 

Väčšina študentov s FASD má značné problémy s matematikou. Tento odborný 

predmet je pre nich obvykle najťažší. Matematika sa opiera o niekoľko oblastí, v 

ktorých sú študenti s FASD slabí: schopnosť riešiť problémy, abstraktné myslenie, 

pamäť, usporadúvanie a zovšeobecnenie. Abstraktné pojmy čas a peniaze sú obzvlášť 

problematické. Navyše, určiť, ako treba príklad riešiť a vedieť ho vypočítať môže byť 

ťažké. Cieľom pre študenta, u ktorého sa prejavili problémy s učením matematiky by 

sa mohli stať matematické schopnosti do bežného života. Študent s FASD môže mať 

nasledovné ťažkosti s matematikou: 

• reálne nepochopenie toho, čo je číslo a čo predstavuje 

• problém so základnými matematickými schopnosťami (spolieha sa na 

kalkulačku alebo na prsty) 

• zmätok s matematickými symbolmi 

• neschopnosť pamätať si, kde treba začať pracovať na úlohe (vľavo-vpravo, 

vpravo-vľavo) 

• problém pochopiť matematické pojmy 

• zmätok keď sa veľa matematických termínov predstavuje to isté (sčítanie, 

rovná sa, suma, všetko spolu, dokopy) 
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• preťaženosť, keď vidí na jednej strane príliš veľa úloh 

• zmätok keď treba použiť matematickú operáciu alebo 

pojem 

• neschopnosť čítať, pochopiť alebo vyriešiť slovné úlohy 

• neschopnosť rozhodnúť sa, aký postup zvoliť pri slovnej 

úlohe 

• ťažkosti s číselnými postupnosťami 

• nevedia rýchlo nájsť určitú stranu v knihe 

Postupy pri výučbe pri ťažkostiach s matematikou 

Číselné pojmy 

Študenti môžu mať ťažkosti s číselnými pojmami. Hoci študent môže vedieť počítať, 

číselné pojmy nemusí pochopiť. Dôležitým cieľom pre študenta s FASD je pochopiť číselné 

pojmy, vrátane pojmov väčší ako a menší ako. 

• urobte fyzickú reprezentáciu čísla a spárujte ju s ústnou informáciou 

• keď je to možné, použite konkrétne materiály; aby ste vytvorili spojenie 

medzi pomôckami a číselnými znakmi 

• používajte pomôcky: Unifix kocky (viac farieb, používajú sa ako pomôcka 

pri výučbe matem. operácií, dajú sa nadstavovať),farebné tyče Cuisenaire 

Rods, pomôcka na desiatkovú číselnú sústavu (Base 10), a kocky/kvádre 

• prostredníctvom umeleckých projektov vytvorte čísla, ktoré študenti budú 

môcť vidieť a cítiť—ozdobte trblietkami, pásikmi, bavlnkami a podobne 

• používajte číselnú os, prsty alebo čokoľvek, čo pomáha 

Základné matematické skutočnosti 

Cieľom je naučiť praktickú matematiku do života. Jednoduché sčítanie, odčítanie, 

násobenie, delenie a základné používanie zlomkov treba učiť v kontexte toho, čo budú v 

živote potrebovať. Vzhľadom na slabú pamäť, naučiť sa naspamäť násobilku, môže byť 

problém. Takisto môžu nastať ťažkosti s delením. Niektorí študenti rýchlo počítajú spamäti, 

ostaným pomáha kalkulačka. Veľa študentov sa uchýli k počítaniu na prstoch či ku 

sčítavaniu na papieri. Matematický slovník môže byť pre nich mätúci. 

• na vysvetlenie základov matematiky použite konkrétne objekty/pomôcky 

• spájajte matematiku so študentovými životnými skúsenosťami. 

• používajte viaczmyslový prístup; ktorý dá matematickému pravidlu zmysel 

a pomôže zapamätať si ho 

• zaspievajte o matematických skutočnostiach 

• skandujte ich 

• nakreslite o nich obrázky 

• využite viaczmyslový program napr. "Making Math Real-Ako sa 

matematika stane skutočnou" 
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• povedzte matematický príklad nahlas, napíšte ho, 

čítajte ho 

• používajte prehrávač a slúchadlá 

• používajte počítačové programy na precvičovanie 

príkladov 

• používajte číselnú os 

• používajte kalkulačku 

• učte praktizovaním 

• vytvorte študentský obchod, poštu alebo banku; 

cvičte základné výpočty 

• využite varenie; cvičte zlomky a merania 

Osvedčené zásahy do výučby matematiky 

• vyrobte užívateľsky príjemnú stránku s matematikou 

• znížte počet matematických príkladov na stránke 

• udržiavajte jednoduchú úpravu; študent potom zažíva menej frustrácie a 

menej vizuálnych rušivých vnemov 

• dávajte jeden druh príkladov na jednu stranu (iba sčítanie) 

• ako sa študent stáva zdatnejším, postupne pridávajte na stránku nové 

príklady 

• cvičte matematické príklady 

• krátko, ale denne; tak sa to postupne zautomatizuje 

• cvičte a ešte cvičte—ešte viac opakujte zručnosti a naučené 

postupy 

• učte matematiku pomalým tempom 

• umožnite dlhšie pracovať na testoch alebo úlohách 

• používajte stále ten istý matematický slovník 

Zručnosti vo výpočtoch 

Výpočty si vyžadujú postupné zoraďovanie, pričom zoraďovanie je náročné pre mnohých 

študentov s FASD. Používajte horeuvedené postupy. Ďalšie postupy, ktoré treba pri 

výpočtoch sú napr.: preskupovanie pri sčítaní a odčítaní, násobenie dvojciferným číslom a 

delenie veľkým číslom. 

Spracovanie kartičiek a kontrolných zoznamov 

• asistujte pri zoraďovaní krokov 

• na zoraďovanie vytvorte kontrolné zoznamy 

• vytvorte „postupové” kartičky na zjednodušenie počítania po krokoch 

• dovoľte používať zoznamy alebo postupové kartičky počas testovania 
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Príklad: (Zalaminujte kartičky; pripevnite ich za sebou na koliesko) 

 

 

 

Karta 1 

 
34 

 

Karta 2 

 
34 

 

Karta 3 

 
34 

 

Karta 4 

 
34 

 

Karta 5 

 
34 

   x12      x12      x12    x12       x12 

8 68 68 68 68 

  4 340 +340 

    408 

Využívajte objavné učenie spolu so sprevádzaným učením 

• používajte konkrétne objekty, viaczmyslovú metódu, prácu v skupinách 

• poskytnite podnety a sprevádzajte študenta k záveru/odpovedi 

Riešenie úloh 

Riešenie úloh si vyžaduje urobiť abstraktné konkrétnym. 

• zapracujte študentovo meno do slovnej úlohy 

• vizualizujte úlohu, nakreslite obrázok 

• zvýraznite kľúčové slová v úlohe 

Priestorová orientácia a organizácia 

Zmätok ohľadom vľavo/vpravo môže spôsobiť, že nevie, kde začať. 

• používajte zvýrazňovač ako pomôcku, aby študent vedel, kde má začať 

• naučte očné a slovné signály, aby si študent pamätal, kde začať 

Používajte štvorčekový papier ako pomôcku s priestorovou organizáciou 

• používajte na sčítanie po stĺpcoch, dvojciferné násobenie, odčítanie s 

preskupením a delenie veľkých čísel 

Bol som macher v zlomkoch, v delení veľkých čísel, asi tak dlho kým som robil príklady, pokiaľ 

ich pre mňa niekoľko napísala, aby som ich vypočítal na papieri alebo na inej tabuli. Úplné 

okno! Potom, len čo začala vysvetľovať, povedala možno päť slov, vtom bum bác, vedel som 

to urobiť. 

 (Copeland a Rutman, 1996) 

* * * 

Istý študent povedal, „Ak to neviem urobiť dnes, podarí sa mi to zajtra a ak sa mi to zajtra 

nepodarí, vždy je tu ešte kalkulačka.” 

(Kleinfeld, Morse, a Wescott, 2000) 
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Pamäťové pomôcky 

Slabé pamäťové schopnosti ako aj schopnosti spracovávať informácie 

môžu narúšať schopnosť vyvolať informáciu. 

• ak je to potrebné, dovoľte študentovi používať kalkulačku 

• ak treba, dovoľte študentom používať tabuľku s násobilkou 

• uveďte príklady úloh 

Časové pojmy a organizácia času 

Čas je abstraktný pojem, ktorý mnohým študentom s FASD nedáva zmysel alebo ich mätie. 

Abstraktné predstavy času ako je “ráno”, “včera”, “predtým”, “za chvíľu”, “neskôr”, 

zistenie času a vedomie časového úseku sa študentom javia príliš zložité na pochopenie. My 

prežívame časový úsek, lebo máme akési vnútorné hodiny. Sme schopní rozlíšiť pätnásť 

minút a dve hodiny. Svet študenta s FASD riadia väčšmi vnútorné alebo vonkajšie impulzy 

než nejaké vnútorné hodiny alebo predstava času. Títo študenti sú „v prítomnej chvíli” a 

prelietavajú z jednej činnosti do druhej. Zažívajú dezorientáciu v čase a môžu mať pocit, že 

sa „stratili” v dni. Napríklad študent nemusí vedieť, či je pred alebo po prestávke.  

Jazyk času je mätúci—tri štvrť na 3 je to isté ako 2:45, pol tretej je to isté 2:30. Dokonca aj 

keď sa študent naučí ako určovať čas, zmysel mu môže unikať. Oni sa môžu naučiť ako 

počítať po piatich minútach, aj tak naďalej prečítajú 1:20 ako 1:4. Digitálne hodinky môžu 

študentom pomôcť naučiť sa určovať čas. Avšak, aj keď vám študent vie povedať, že je 

11:55, možno vám nebude vedieť povedať, že je to takmer 12:00 alebo, že je to 5 minút 

pred obedom. 

Povedal som jej, že je štvrť na jednu. Odvetila: “Nie je štvrť na jednu – na mikrovlnke je 

12:15...” “Nemôže to byť štvrť po dvanástej pretože štvrť je 25 centov a 25 nie je 

15.”“A...12:45 má v sebe 5 ako štvrť...nuž ...štvrť na jednu je 12:45.” 

“Tri štvrte na 12 je 25 minút pred 12.” 

(Lasser, 1999) 

 

Práve kvôli týmto ťažkostiam s časom študenti často meškajú na hodinu. Možno 

nerozumejú, kedy majú termíny odovzdávania úloh, a preto ich často odovzdávajú neskoro. 

Toto môže viesť k nesprávnemu postrehu, že sa naschvál správajú nevhodne. 
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Učiteľ požiadal Davida, aby si kúpil (ďalšie) digitálne hodinky, aby mohol chodiť 

sám zo svojej riadnej triedy do špeciálnej triedy na hodinu. Učiteľ sa už vzdal 

nádeje, že naučí Davida určovať čas. Namiesto toho dal Davidovi kus papiera, na 

ktorom stálo 9:45. Povedal Davidovi, že keď bude mať rovnaký čas na digitálnych 

hodinkách ako je na tom papieri, mal by ísť do svojej druhej triedy. David sa tam 

nikdy nedostal, lebo sa mu nepodarilo pozerať na hodinky práve v čase 9:45 .Bol 

presvedčený, že 9:47 alebo 9:55 nie je 9:45. Stále sa potuloval a čakal, kedy bude 

9:45. 

(Kleinfeld a Wescott, 1993). 

 

Študent s FASD má často problém s predstavou času a organizáciou času. 

Ťažkosti môžu zahŕňať: 

• pochopenie pojmu čas 

• spoznanie alebo „pocítenie” toho, ako čas beží 

• prečítanie alebo pochopenie hodín 

• pochopenie abstraktného jazyka času 

• určenie, na ktorých úlohách/projektoch treba pracovať ako prvých 

• schopnosť plánovať/chystať sa na budúce projekty 

• vedieť, ako úlohu začať robiť 

• naplánovanie krokov v úlohe 

• vedieť, kedy je úloha alebo projekt hotový 

Výučbové postupy pri ťažkostiach s časovými predstavami 

(O postupoch na organizáciu času sa hovorí v časti Problémy s exekutívnymi funkciami na 

konci tejto kapitoly) 

Urobte abstraktný pojem času tak konkrétnym, ako sa len dá; vizualizujte. Niekoľko 

príkladov sa nachádza v ďalšom texte. Pomôžte študentom rozvinúť si zmysel pre čas tak, 

že budete rozprávať o tom, koľko času trvajú rôzne činnosti. 

Urobte čas konkrétnym 

Nástroje, ktoré pomáhajú „vizualizovať“ čas 

• používajte lineárne hodiny (viď obrázok na nasledujúcej strane) 

• hovorte o čase príchodu a odchodu študenta 

• používajte obrázky na označenie kľúčových činností 

• majte akúsi posuvnú značku, ktorá ukazuje koľko je hodín 

• používajte vizuálny časovač 
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Lineárne hodiny 

(podľa autorov Laplante, Kleinfeld, Morse, a Wescott, 2000) 
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• používajte presýpacie hodiny 

• používajte kuchynský časovač 

• používajte digitálne hodiny; študenti nech nosia digitálne hodinky do školy. 

Dajte študentovi denný rozvrh triedy. 

Rozprávajte o abstraktných časových pojmoch, ako je zajtra, pred, poobede. 

• uvádzajte príklady z bežného života 

• pripájajte vizuálne predstavy všade, kde sa dá 

Peniaze 

Peniaze sú ďalším abstraktným pojmom, ktorí študenti s FASD ťažko chápu. 

Podľa Dr. Ann Streissguthovej 95% skúmaných študentov s FAS[D] 

nechápalo hodnotu peňazí nezávisle od veku, zázemia či akéhokoľvek 

iného faktora. 

(McCreight, 1997) 

 

Študenti majú ťažkosti pochopiť hodnotu peňazí a vypočítaťsi vrátené peniaze z 

nákupu. Navyše majú problém pochopiť, že rôzne hodnoty mincí sa môžu 

rovnať tej istej sume. Študent s FASD nechápe, že štvrť eura má rovnakú 

hodnotu ako 5 päťcentoviek.  

Keďže konajú impulzívne a chýba im pochopenie hodnoty peňazí, niektorí 

študenti kradnú (napr. peniaze svojich učiteľov alebo spolužiakov).  

Vzdelávacie postupy pri ťažkostiach s chápaním peňazí 

Učenie sa praktizovaním 

• Vytvorte študentský obchod, poštu, alebo banku, aby ste precvičili zručnosti 

s peniazmi; používajte skutočne vyzerajúce mince a účtenky 

• prezentujte rozličné veci, s ktorými sa cez deň stretávame a rozprávajte sa o 

ich hodnote 

• pracujte s peňažnými operáciami z bežného života, napr. platba za 

objednávku kníh či školský obed 

• používajte menu z miestnych reštaurácií; nech si študenti vyberú jedlo, 

vypočítajú cenu a určia, koľko dostanú späť 

• používajte rôzne katalógy, ktoré študentov zaujímajú; nech si z neho študent 

vyberie veci a vypočíta cenu 
  



Kapitola 
 

Ako porozumieť žiakom s FASD  

5 
 

66 

Ťažkosti s čítaním a písaním 

Čítanie a písanie sa učia ľahšie ako matematika. Čítanie a slabikovanie, ktoré sa 

vyskytujú v nižších ročníkoch, sú konkrétne zručnosti, a študent s FASD dokáže 

úspešne čítať a slabikovať. Avšak toto môže prekrývať ťažkosti a/alebo poruchy 

učenia, ktoré študent s FASD má v jazykoch. Rozpoznanie čítaného textu a jeho 

rozlúštenie sú pri študentovi s FASD silnejšie než čítanie s porozumením. Ako študenti 

postupujú ku štvrtému a piatemu ročníku, čítanie s porozumením si začína vyžadovať 

abstraktné myslenie a riešenie problémov: rozpoznanie hlavnej myšlienky príbehu, 

usudzovanie, vykreslenie možných záveroch príbehu a rozpoznanie autorovho 

stanoviska.V týchto zručnostiach sú študenti s FASD slabí. Ako sa študent stáva 

starším, priepasť medzi jeho schopnosťou rozpoznať a schopnosťou porozumieť sa 

rozširuje. 

Ťažkosti s čítaním sa môžu týkať nasledovných oblastí: 

• slabšie porozumenie textu 

• usudzovanie, dedukcia 

• predvídanie 

• vykreslenie možných záverov 

• pochopenie autorovho stanoviska 

• rozpoznanie hlavnej myšlienky 

• schopnosť odpovedať na otázky typu „prečo”  

• sledovanie postupovania príbehu 

• pochopenie ustálených slovných spojení, metafor, hyperbol, vtipov, humoru 

Podobne je to s úlohami z písaného jazyka, spočiatku sú konkrétne a stručné. Od 

študentov v nižších ročníkoch sa môže vyžadovať napísať fráza alebo alebo veta, ktorá 

vysvetľuje, čo je na obrázku. Ako študent postupuje do vyšších ročníkov na základnej 

škole, od písaného jazyka sa požaduje viac. Študenti musia vedieť napísať sloh alebo 

odpovedať na otázky z prečítaného. Schopnosti v písanom jazyku vyžadujú schopnosť 

usporiadať si myšlienky postupným spôsobom, zostať pri téme, a dávať pozor na 

pravopis. Pre študenta s FASD je veľmi ťažké usporiadať si myšlienky na papieri, dať 

ich do logickej postupnosť a ustrážiť detaily. Čím je študent starší, tým viac sa jeho 

schopnosť prečítať a schopnosť porozumieť prečítané viac vzďaľujú od seba. 

Ťažkosti s písaním môžu zahŕňať:  

• techniku písania (interpunkcia, veľké písmená) 

• hláskovanie, pravopis 

• usporiadanie myšlienok do postupnosti 

• poradie slov 

• tvorbu slov 
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Postupy pri výučbe študentov s ťažkosťami s čítaním a písaním 

Ak sú prítomné pochybnosti ohľadom jazyka, konzultujte so špecialistom na učenie 

(viď zoznam ); on/ona môže poradiť, či treba špecificky zasiahnuť. 

• špecialista logopéd 

• pracovný terapeut 

Zamerajte sa na problém s vizuálnym vnímaním  

Rozpoznanie čítaného môže byť pre niektorých študentov s FASD zložité kvôli 

problémom s vizuálnym vnímaním. 

• každoročná kontrola zraku u študenta 

• ak má študent problém sledovať text, používajte záložku alebo pravítko,  

• používajte zelenú šípku na ľavej strane, ktorá pripemenie, že čítať treba 

zľava doprava 

Urobte čítanie zmysluplným 

• naučte zvukové/symbolové spojenie zmysluplným spôsobom 

• nepoužívajte nezmyselné slová alebo program, ktorý obsahuje iba fonetický 

prístup, takáto metóda bude viesť ku zmätku 

• naučte slovné rodinky – skupiny slov 

• veľakrát opakujte 

• prejdite naučené materiály 

Čítajte pre porozumenie 

• používajte pomôcky ku kontextu, aby pomohli porozumieť 

• používajte obrázky/ilustrácie na pomoc s porozumením 

• na pomoc s vizualizáciou toho, čo sa čítalo používajte techniku, 

napr.Lindamood-Bell’s Visualizing-Verbalizing Program 

• čítajte po malých kúskoch, kontrolujte, či to pochopili 

• podľa úrovne študenta používajte na čítanie materiál, ktorý ho zaujme 
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Vizualizujte písanie 

Po prečítaní krátkeho príbehu, načrtnite obrázkový koncept. 

• povedzte študentovi, aby zložil papier na štvrtiny 

• nakreslite štyri hlavné scény z príbehu 

• napíšte vetu o každom obrázku 

• dajte vety dokopy 

Študent má teraz krátky odstavec. 

Píšte za účelom komunikácie 

• cvičte písanie telefónnych odkazov 

• píšte nákupné zoznamy 

• píšte poznámky a pripomienky 

• píšte listy 

Systematizujte písanie 

• ukotvite myšlienky 

• robte brainstorming 

•vytvorte niť príbehu 

• načrtnite príbeh 

• vytvorte príklady, ktoré si študenti budú môcť nechať v laviciach 

• dovoľte študentom začať písomnú úlohu tak, že najprv sa použije prehrávač 

Učte spracovávať slová 

• učte ovládať klávesnicu 

• klávesnica veľkosti lavice môže byť užitočná pre študentov 4. a 5. ročníka, 

keď si robia poznámky alebo pracujú na písomných úlohách 

Problémy s exekutívnymi (výkonnými) funkciami 

Ľudia, ktorí boli vystavení vplyvu alkoholu v prenatálnom období, často vykazujú 

deficit s „exekutívnymi funkciami”. Exekutívne funkcie sú zoskupením procesov, 

ktoré sa zapájajú do „schopnosti plánovať a smerovať správanie k dosiahnutiu cieľa 

efektívnym spôsobom” (Kodituwakku, Kalberg, a May). Za účelom uskutočnenia 

úlohy v škole,si študenti musia zorganizovaťa riadiť svoje správanie a činnosti. 
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Exekutívne fungovanie definovala Muriel Lezaková (McCreight, 1997). Má štyri hlavné 

zložky: 

1. Vytýčenie cieľa 

2. Plánovanie 

3. Napĺňanie cieľov 

4. Efektívne uskutočnenie 

Keď učiteľ povie deťom, aby si vytiahli knihy z matematiky a vypracovali otázky od 

jedna po desať, každý žiak to musí pochopiť tak, že najprv si vytiahne učebnicu, 

zošit, ceruzku a gumu a tiež že si odloží z lavice všetko, čo sa netýka úlohy a ruší. 

Potom žiak musí pochopiť koľko otázok treba urobiť čo sa týka kvantity so 

začiatkom a koncom a musí posúdiť, koľko času má stráviť na každej otázke. Po 

tomto žiak musí začať pracovať, zostať pri úlohe, používať svoje vedomosti z 

predmetu, a nakoniec, dokončiť úlohu. (McCreight, 1997). 

 

Keď je úloha zadaná, väčšina študentov je schopná ju začať bez toho, aby o tom vedome 

uvažovali. Avšak keď dostane úlohu študent s FASD, ktorý má exekutívnu disfunkciu, 

nevie, kde má začať. Často zareaguje impulzívne, ešte prv, než si určí vytúžený cieľ, 

naplánuje a zorganizuje kroky, ktoré potrebuje na to, aby dosiahol svoj cieľ. 

Exekutívne funkcie sú „vyššou objednávkou” procesov a vyžadujú schopnosť: 

• odložiť odpoveď 

• pružne sa presúvať medzi činnosťami 

• plánovať do budúcnosti 

Tieto vyššie objednávkové procesy požadujú zapojenie niekoľkých schopností, ako sú: 

• pracujúca pamäť 

• riadenie impulzov 

• organizačné schopnosti 

• časové riadenie a postupovanie 

• zvnútornenie jazyka 

• duševnú flexibilitu 

• pozornosť a úsilie 

Exekutívne funkcie sa prirovnávajú ku kolesu bicykla a rozličné schopnosti (napr. tie, ktoré 

boli spomenuté vyššie), z ktorých sa koleso skladá, sú špice. Je možné, že sú poškodené iba 

1-2 špice; avšak koleso je už zasiahnuté. Študenti s FASD, ktorých exekutívne funkcie sú 

poškodené, môžu mať postihnuté iba 1 alebo 2 z týchto schopností, alebo aj viaceré. Keď sú 

exektívne funkcie postihnuté, učenie je narušené. 
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Nasledovné vlastnosti charakterizujú takého študenta s FASD, ktorý má deficit 

exekutívnej funkcie v každej oblasti z horeuvedeného zoznamu: 

Pracujúca pamäť 

• zábudlivosť – sú to tzv. „notorickí zabúdači” 

(Nikdy tú informáciu nemali na prvom mieste.) 

• ťažkosti „držať si informácie v hlave“ 

• chýbajúce časti informácií 

• ťažkosť zapamätať si viackrokové príkazy 

• nevedia „vystopovať“ svoje zabudnuté veci 

• zabúdajú školské potreby, úlohy a knihy 

• ťažkosť s používaním matematiky spamäti 

• ťažkosti v čítaní s porozumením 

Riadenie impulzov 

• v triede odpovedá rýchlo a bez rozmýšľania 

• vykrikuje v triede 

• predvádza sa v triede  

Organizovanosť 

• má ťažkosti uvedomiť si, ako má začať pracovať na úlohe 

• má ťažkosť zorganizovať plán prác na dokončenie určitej úlohy 

•má ťažkosť logicky zorganizovať alebo usporiadať písomnú informáciu 

• vyzerá byť nervózny a preťažený 

Organizácia času 

• ťažkosť posúdiť poradie, v ktorom majú byť úlohy splnené 

• ťažkosť odhadnúť, koľko času bude dokončenie úlohy trvať 

• ťažkosť plánovať alebo pripraviť sa na budúce projekty 

Duševná flexibilita 

• ťažkosti so zmenami 

• ťažkosť prejsť na nový postup alebo nový spôsob nazerania na niečo 

• robí dokola to isté; uviazne 
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Zvnútornenie jazyka 

• nedostatok rozprávania „sám so sebou” alebo hĺbavého myslenia 

• ťažkosti s riešením problému 

• ťažkosť čerpať z minulých skúseností 

Pozornosť a úsilie 

• ľahko vyrušiteľný 

• ťažkosť dávať pozor a udržať pozornosť 

• ťažkosť začať 

• úlohy sú často nedokončené 

Efektívne spôsoby riešenia ťažkostí s exekutívnym myslením 

Prostredie na výučbu (viď Kapitola 4) 

Zmeňte prostredie na výučbu tak, že úpravíte alebo poskytnete vhodné priestory. 

• nájdite triedu, kde sa dbá na štrukturovanosť, systém, stručné výklady, 

rozmanitosť informácií a opakovanie 

• spoznajte silné stránky a slabosti jednotlivca 

• uvedomte si neurologické poškodenie 

 

Pracujúca pamäť (viď táto kapitola – Spracovanie informácií a ťažkosti s 

pamäťou) 

Naučte postupy ako efektívne pracovať s pamäťou a povedzte im, čo robíte 

• kategorizujte/organizujte 

• deľte na časti 

• používajte mnemotechnické pomôcky 

• precvičujte 

• zvyknite si opakovať 

• robte zoznamy 

• naučte ich, kedy sú zoznamy užitočné 

• dovoľte študentom, aby sa spoľahli na poznámky a príklady 

Používajte viaczmyslové učenie 

Využite výhody viacnásobných neurologických dráh na učenie (viď Kapitola 4) 

• využívajte vizuálne signály 

• využívajte alternatívne formy testov (ústne, voľba z viacerých) 
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Naučte koncept „Pripravený čítať” (viď táto kapitola – Čítanie a písanie) 

• načrtnite osnovu 

• predčítajte obsahy kapitol 

• používajte mapovanie myšlienok, brainstorming, a iné postupy pre písaný 

jazyk 

Rozdeľte matematiku na kroky (viď táto kapitola - 

Matematika)  

• používajte kalkulačku 

• používajte kartičky s postupom 

Riadenie impulzov (viď Kapitola 6) 

• naučte rozprávať sa sám so sebou/hĺbavému mysleniu 

Organizácia (viď Kapitola 4) 

• urobte z organizovania zvyk 

• vyhláste rodičov a učiteľov za „organizačných koučov” 

• kontrolujte batohy 

• kontrolujte lavice 

• pomôžte študentom zvládnuť zostať pri úlohe 

• získajte študentovho kamaráta na pomoc s organizáciou 

• používajte 1 poznámkový zošit na všetky predmety s vreckom 

na zips na školské potreby 

• farebne označte kódy jednotlivých predmetov 

• majte druhú sadu kníh doma 

• pravidelne hovorte s rodičmi 

• zapojte rodičov do organizačného plánu pre domácu úlohu 

Riadenie času (viď táto kapitola – Spracovanie informácií a pamäť, Matematika) 

• prácu bude možno treba pozmeniť; ušite ju študentovi na mieru 

• na prácu vyhraďte dostatok času  

• umožnite pracovať na testoch s časom navyše 

• na pomoc s organizáciou a riadením času používajte vizuálne časovače, 

lineárne hodiny, hodinky s alarmami 

• naučte študentov, aby sa aktívne zúčastňovali na analyzovaní projektov 

a rozdelenie úloh do jednotlivých krokoch 

• rozdeľte projekt na časti: správa o knihe, obrázok, dioráma - 

špeciálny model, ktorý sa snaží navodiť dojem skutočnosti 

• pomáhajte im s časovými osami 
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Duševná flexibilita (viď Kapitola 4) 

• zredukujte zmeny 

• pripravujte študenta na zmeny 

Zvnútornenie jazyka (viď táto kapitola – Spracovanie informácií a pamäť) 

• pri riešení príkladov pracujte na schopnosti rozprávať sa sám so sebou (v 

triede smie šepkať) 

• dovoľte im robiť test v inej triede, kde budú môcť rozprávať nahlas 

• začnite dialóg so študentami; naučte ich, ako majú vykonávať sebakontrolu  

• pracujte na slovnom prístupe ku riešeniu príkladu 

• formulujte cieľ 

• vytvorte plán 

• sledujte napredovanie 

• vyhodnoťte úspešnosť 

• naučte ich mať na pamäti okamžitý cieľ 

• naučte ich ako spoznať ten „ďalší krok” v postupe 

• urobte implicitné explicitným 

• vyhláskujte to 

• „Robíme práve toto.” „Práve preto to robíme.” 

• „Použili sme tento prístup/postup, lebo nám pomáha vidieť ako to je.” 

Pozornosť a úsilie (viď táto kapitola - Pozornosť) 

• minimalizujte rušivé vnemy 

• posaďte študenta blízko miesta, kde učiteľ vykladá látku 

• upozornite študentov neverbálne, aby zostali pracovať na úlohe 

• urobte vyučovacie hodiny dôležitými 

• ponúknite pozitívnu podporu a ocenenie 
  





 

 

Študent s FASD a správanie 
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Prehľad charakteristických znakov správania študenta s FASD 

Alkohol ohrozuje a mení vývoj mozgu a to má vplyv na správanie. 

Výskumníčka Dr. Barbara Morseová ho nazvala “teratogénom správania”. 

(Malbin, 1993) 

 

Porucha fetal alkoholového spektra je neurologického charakteru. Študenti s FASD 

vykazujú veľa spoločných znakov v správaní, ktoré zapríčinilo poškodenie mozgu pred 

narodením. Tieto znaky sa vyskytujú naprieč celou populáciou s FASD nezávisle od 

veku, rasy, sociálno-ekonomického pozadia, aj u jedincov s normálnym IQ. (Dr .Ann 

Streissguthová, priekopníčka v oblasti FASD, vyvinula fenotyp správania, ktorý má 36 

rozpoznávacích znakov FASD. Využíva sa ako nástroj výskumu a nazýva sa škála 

fetal alkoholového správania alebo FABS.) 

Aj keď sa určí profil alebo fenotyp správania s FASD, problémy so správaním sa líšia 

od študenta ku študentovi, pričom niektorí študenti budú mať viac problémov než iní. 

Je nevyhnutné každého študenta v triede sledovať a reagovať na jeho/jej individuálny 

profil v učení , silných stránkach správania, potrebách a slabých stránkach. 

Pozorovanie umožňuje nazrieť do povahy študenta a do toho, ako reaguje na stres, 

vyrovnáva sa s ťažkosťami a prijíma zmenu. Ak sa zohľadní jedinečný profil každého 

jednotlivého študenta, je možné vytvoriť pre študenta úspešný vzdelávací program. 

Keď s takýmito študentami pracujú učitelia, ktorí sú skúsení a odhodlaní, ale 

nepoznajú profil správania s FASD, pri práci s nimi často prežívajú frustráciu. Títo 

študenti sú zvyčajne celkom zhovorčiví a spoločenskí. A predsa vykazujú 

nepredvídateľné a premenlivé správanie. Ich problémy s príčinou a dôsledkom sú pre 

učiteľa výzvou. Títo študenti nedodržiavajú pravidlá. Učitelia zle interpretujú takéto 

správanie a považujú týchto študentov za manipulatívnych, lenivých a nepozorných 

spolu s iným zle pochopeným správaním. 

Nepochopenie hrozí najmä študentom s priemerným po nadpriemerné IQ. Na týchto 

vysoko funkčných študentoch nevidno žiaden fyzický dôkaz poškodenia mozgu. 

Zdajú sa byť inteligentní a vyzerajú normálne. Často počujú: 

„Ty si ma naschvál neposlúchol.” 

„Poznal si pravidlá, no rozhodol si sa ich porušiť.” 

„Ty si to vedel lepšie.” 

„Kiež by si sa viac snažil.” 
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Čo sa týka prispôsobivého správania,takmer bez výnimky všetky deti s FAS[D] 

nezávisle na inteligencii, spadajú do oblasti mentálneho hendikepu. 

FAS[D] Support Network 

(Lasser, 1999) 

 

Títo študenti sú veľmi ohrození tým, že budú trpieť kvôli druhotným prejavom, keď budú 

starší. 

V skutočnosti študent FASD je na inom stupni mentálneho vývoja než jeho rovesníci. Hoci 

nemusí byť nutne veku primerané, míľniky sa dosahujú keď je to “vývinovo vhodné” pre 

ich vývinový vek. Títo študenti napredujú, avšak svojím vlastným tempom, ktoré je 

pomalšie ako tempo jeho rovesníkov. Preto sa správanie niektorých študentov s FASD javí 

ako nezrelé. 

Mnohým vyučujúcim chýba poznanie, že fenotyp správania s FASD pramení z 

neurologickej poruchy. Táto základná informácia umožňuje chápať dôsledky tohto 

ochorenia. Je možné sa vyvarovať bežných nesprávnych interpretácií správania (viď 

„Nesprávne interpretácie“ okienko nasledujúca strana). Keď vyučujúci pochopia, že 

správanie študenta s FASD vyplýva z alkoholom vyvolaného poškodenia mozgu v 

prenatálnom období , ich vnímanie, očakávania a prístup k zásahom do správania sa zmení. 

Nevhodné správanie je často pokusom študenta s FASD prejaviť svoje potreby. Na tento 

fenotyp  správania vplývajú ťažkosti s poznávaním, pamäťou a pozornosťou. Študent s FAS 

je často zmätený a preťažený a možno nevie, čo má robiť. On/ona reaguje na problémy 

nevhodným spôsobom; títo študenti totiž majú ťažkosti komunikovať svoje potreby (napr. 

nepovedia: „Prosím spomaľte, nerozumiem.”). Ak sa nejaký študent s FASD nachádza v 

triede, kde jeho potrebám a schopnostiam nerozumejú, problémy so správaním sa stupňujú. 

Keď sa správanie opakovane zle pochopí, objaví sa pocit zlyhania a porážky. 

Tradičné techniky na ovplyvnenie správania na tejto populácii nefungujú. Tieto techniky 

zvyčajne fungujú u študentov so vážnou emocionálnou poruchou (SED), keď úmyselne 

manipulujú alebo nedodržiavajú školský poriadok. Keď sa im nastaví systém zmysluplných 

ocenení a dôsledkov, ich odpoveď je zvyčajne priaznivá. Populácia s FASD je iná. Oni sa v 

triede nesnažia manipulovať alebo úmyselne neposlúchať, oni nerozumejú, čo sa od nich 

očakáva. Majú slabé porozumenie pre príčinu a dôsledok a ťažkosti zovšeobecniť a 

pochopiť abstraktné predstavy. 
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Takže nebude na nich fungovať systém odmeny a trestu, keď v prvom rade nebude 

pochopené ich nevhodné správanie. 

Keď vyučujúci spoznajú a pochopia fenotyp správania s FASD, môžu efektívnymi zásahmi 

podporiť úspech. Dreikkurs, odborník na výchovu detí odporúča, že dieťa treba radšej 

„ovplyvniť” než zmeniť (McCreight, 1997). Práve týmto smerom by sa mali vybrať 

vyučujúci študentov s FASD. Študent s FASD má poškodenie mozgu, avšak vyučujúci či 

prostredie môžu ovplyvniť to, ako sa študent naučí ovládať svoje správanie. 

Je veľa efektívnych postupov vo výučbe, ktoré uspeli v tom, že naučili študentov ovládať 

svoje správanie. V Kapitole 4 sa hovorí o niekoľkých z nich. Úspešné zvládnutie správania 

si vyžaduje učiteľa, ktorý chápe správanie, a čo je najdôležitejšie, je súcitný a starostlivý. 

Študent s FASD potrebuje asistenciu dospelého, ktorý ho ochráni pred prílišnou 

stimuláciou, ktorú zažíva, rovnako ako i pred zmätkom, ktorý pociťuje, keď sa snaží 

pochopiť svoje prostredie. Študent s FASD zažíva vnútorný zmätok a potrebuje vonkajšiu 

systémovosť a podporu. Tímový prístup spolu s rodičmi, o ktorom sa hovorí v Kapitole 4, 

môže viesť k úspešnejšiemu plánu riadenia správania. Vyučujúci musí zistiť študentove 

silné stránky, nedostatky a podľa toho bude potrebovať zmeniť prostredie na výučbu. 

Úspešnosť zásahov vyučujúceho závisí od toho, či si je vedomý neurologického vplyvu 

FASD, pridružených typických znakov správania, bežne zle interpretovaného správania a 

od jeho citlivosti na poruchy dieťaťa. Nasleduje zoznam bežných znakov správania 

študentov s FASD: 
• príliš priateľskí 

• srdeční 

• odzbrojujúci 

• dôverčiví 

• odhodlaní 

• veselí 

• nedostatok zdravého úsudku 

• nízka sebaúcta 

• impulzívni 

• keď sú pod tlakom, sú zmätení 

 

• tvrdohlaví alebo negativistickí 

• hyperaktívni 

• nezrelí 

• veľmi spoločenskí 

• nebojácni 

• ťažkosti so spracovaním prechodov alebo zmien 

• extrémne výkyvy nálad 

• milí ku zvieratám 

• kreatívni 
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V tejto kapitole sa hovorí o postupoch vo výučbe všeobecne. Potom nasleduje 

detailnejšia prezentácia výučbových postupov pre šesť špecifických typov správania 

(označené tučným písmom na predošlej strane) spájaných so študentmi s FASD. 

Efektívne postupy vo výučbe, ktoré sa týkajú správania vo 

všeobecnosti 

Vždy, keď sa objaví neželané správanie, treba zohľadniť nastavenie prostredia (viď 

Kapitola 4). 

Vytvorte v triede podporujúce prostredie 

• poskytnite pokojné prostredie 

• minimalizujte rušivé vnemy 

• zdôrazňujte rutinu 

• očakávania v oblasti správania by mali odrážať, čoho je študent v tejto 

oblasti schopný 

• sústrediť sa radšej na asistenciu študentovi než na disciplínu 

• poskytnite miesto na oddych/študijné miesto vzdialené od skupiny 

• uistite sa, že sa študent cíti bezpečne 

Komunikujte jednoducho a stručne 

• podajte stručnú, jasnú informáciu 

• dajte zreteľné inštrukcie 

• overujte si pochopenie (slovne) 

• nech študent dokáže, že pochopil 

Stanovte jasné a jednoduché pravidlá 

• vyveste pravidlá a dôsledky 

• prejdite si pravidlá a dôsledky 

• uveďte príklady pravidiel a prejdite si dôsledky 

• nacvičujte pravidlá a prejdite si dôsledky 

• dodržiavajte pravidlá a dôsledky 

 

Školský psychológ alebo poradca môže byť dobrým pomocníkom pri trénovaní 

sociálnych zručností. 
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Využívajte tréning sociálnych zručností 

• modelujte vhodné správanie (hranie úloh; študenti môžu napodobňovať 

správanie, ktoré si všimli) 

• oceňte ostatných spolužiakov za ich pozitívne správanie 

• naučte ako treba vhodne spracovať frustráciu a sklamanie 

• naučte ako treba získať niekoho pozornosť primeraným spôsobom 

• nacvičujte želané správanie 

• posilňujte želané správanie 

• znova učte vhodné správanie 

Učte rozprávanie sám so sebou 

• naučte ako treba požiadať o pomoc 

• naučte ako si treba dobre vybrať 

• naučte ako si zapamätať pravidlá 

• zapojte študenta do rozprávania o tom, ako riešiť ťažkosti 

Efektívne postupy vo výučbe pri špecifických problémoch so 

správaním 

Príliš priateľskí a nedostatočné hranice 

Žiaci základnej školy, ktorí majú FASD, sa často považujú za veľmi spoločenských, 

ale až príliš priateľských. Zdá sa, že majú nedostatočný zmysel pre hranice a často 

preniknú na územie iných ľudí. Hoci dokážu byť citliví a robiť si starosti o iných, 

nakoniec študent s FASD začína spolužiakom liezť na nervy. Hnevajú ľudí a 

zachádzajú príliš ďaleko, nevediac kedy majú prestať. Sú priveľmi priateľskí. 

Spolužiaci im naznačia, že otravujú, ale študent s FASD nezareaguje na takýto podnet. 

Namiesto toho študent s FASD vníma spoločenské ťažkosti ako chybu niekoho iného a 

nepreberá zodpovednosť za úlohu, ktorú zohral.  

Študent s FASD je tiež veľmi kontaktný a srdečný. Nechápe pojem psychologického 

priestoru okolo tela a často je fyzicky vtieravý. Niektorý z týchto študentov sa postaví 

príliš blízko ku vrstovníkom. Iní sa správajú pohlavne. Hoci majú silnú túžbu, aby ich 

spolužiaci mali radi, tí ich vnímajú ich ako veľmi nezrelých. Často si ich spolužiaci 

„doberajú” . Nakoniec zvyčajne skončia tak, že sa hrajú s deťmi dosť mladšími od 

seba. Veľa z týchto študentov je osamelých a má nízku sebaúctu. 

Správanie týchto študentov sa často zle interpretuje ako tvrdohlavé alebo cielene 

vyhľadávajúce pozornosť. Často sa predpokladá, že práve zlá výchova je príčinou 

zlých rozhodnutí, ktoré títo študenti robia. Ako sa títo študenti stávajú staršími, ich 

správanie sa niekedy pokladá za zvrátené. 
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Tiež som sa zvykol často dostávať do problémov v škole, pestúnskej rodine a 

skupine kvôli krádežiam. Nemyslím, že som sa pokúšal stať boháčom, nečestným 

či kradnúť. Viem, že som chcel veci, ktoré ostatní mali alebo vyrobili. Ale pamätám 

si, že som  chcel iba cítiť blízkosť priateľov a mať niečo čo je ich—hlúposti ako list, 

ktorý napísali alebo ich fotku či obrázok, ktorý vyrobili—vyvolávalo to vo mne 

pocit, že sme priatelia... 

(Copeland a Rutman, 1996) 

 

Študenti s FASD majú nasledovné nedostatky, ktoré vysvetľujú ich príliš priateľské 

správanie a nedostatočné hranice. Tieto nedostatky sú spájané s poškodením 

špecifických oblastí v mozgovej kôre (viď Kapitola 3). 

• Títo študenti nevedia interpretovať spoločenské signály od spolužiakov, 

lebo sociálny signál je príliš abstraktný. 

• Títo študenti sú hyper – alebo hypo -  citliví na dotyk. 

• Títo študenti sú v priestore dezorientovaní. 

• Títo študenti majú slabý úsudok. 

Efektívne postupy na príliš priateľské správanie a nedostatočné 

hranice f 

Pojmy ako osobný priestor a spoločenský priestor sú abstraktné a 

treba ich naučiť konkrétnym spôsobom. Študentov treba naučiť 

vhodným sociálnym interakciám, keďže títo študenti slabo 

zovšeobecňujú a majú slabé schopnosti rozoznať príčinu a 

dôsledok. 

Poskytnite študentom pomoc formou „behu cez prekážky” 

• očakávajte ťažkosti a obchádzajte ich 

• uvedomujte si neverbálnu komunikáciu 

• rozptýľte situácie skôr, než sa vystupňujú 

• buďte s nimi v očnom kontakte 

• v rade ich držte za ruku 

• stojte blízko nich 

• posaďte sa blízko nich 

• používajte oddychové priestory 
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Používajte vizuálne podnety 

• použite farebnú pásku na vyznačenie miesta, kde niekto sedí na koberci. 

Vytvárajte vhodné správanie 

• hranie rolí 

• používajte bábky 

Dajte im vedieť, že vám na nich záleží 

• poverte študenta úlohami; ukážte študentovi, že je hodnotným členom 

triedy 

• chváľte študentov za vhodné sociálne interakcie 

Hľadajte pomoc u školského poradcu alebo psychológa 

• angažujte špeciálnu skupinu priateľov 

• angažujte študentského advokáta 

• zvážte poradenstvo 

Nízka sebaúcta 

Mnohé ťažkosti, s ktorými sa študenti s FASD stretávajú a ktoré súvisia s prenatálnou 

expozíciou alkoholom, spôsobujú, že títo študenti majú nízku sebaúctu. Často zostáva 

študent s FASD nezdiagnostikovaný alebo chybne zdiagnostikovaný, takže jeho 

hendikep zostáva skrytý. Rozdiely, ktoré sa prejavujú u nich v učení a v správaní, sa 

pripisujú lenivosti, snahe upútať pozornosť a iným vysvetleniam, ktorými študenta 

často vinia. “Keby sa len viac snažil!” lamentujú učitelia najčastejšie. Väčšina týchto 

študentov zažíva neúspech a frustráciu: nech sa snažia akokoľvek, nie sú úspešní. 

Najlepší spôsob ako pomôcť dieťaťu cítiť sa v škole dobre, je umožniť 

mu učiť sa. 

J. Rosner (Lasser, 1999) 

 

Títo študenti sa dostávajú do problémov v škole aj doma. Nerozumejú, prečo majú 

ťažkosti, keďže majú problém s príčinou a dôsledkom. Nevedia ako napraviť chyby, 

keď majú ťažkosti zovšeobecňovať. Oni rečnia a povedia dospelým to, čo chcú počuť, 

pretože majú problém s pamäťou a nedokážu si zapamätať postupnosť udalostí. 

Študent s FASD dostáva pokarhania opakovane, učitelia sú sklamaní a frustrovaní z 

ich správania, rodičia sú vyčerpaní z toho, koľko sa im venujú. 
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Ako výsledok tejto neschopnosti riadiť sa podľa pravidiel a pochopiť, čo sa od nich 

očakáva, študent s FASD cíti, že on/ona je „hlúpy,” „lenivý,” alebo iba „zlý.” Navyše 

študent s FASD bojuje so sociálnymi zručnosťami. Vývojovo jeho sociálne zručnosti 

ďaleko zaostávajú za tým, čo sa očakáva od typického študenta. Prevažná väčšina 

študentov s FASD je nezrelých a spolužiaci ich považujú za čudákov. Študent s FASD 

sa často stáva triednym obetným baránkom, keď sa zúfalo snaží byť obľúbený a prijatý 

svojimi vrstovníkmi. Slabý úsudok študenta ho vzďaľuje od jeho spolužiakov. Študenti 

s FASD sa cítia byť vylúčení z triedy; posledných ich vyberajú do hier či skupinových 

aktivít. Na ihrisku stoja neďaleko svojich vrstovníkov, dúfajúc, že sa začlenia do hier. 

Študenti s FASD sa často cítia osamelí, odmietnutí, nešťastní a zmätení. 

Efektívne postupy učenia študentov s nízkou sebaúctou 

Povedzte študentom, že veríte, že sa dokážu naučiť 

• vysvetlite im, že ich mozog funguje odlišným spôsobom 

• vysvetlite im, že za FASD oni nemôžu 

• vysvetlite im, že každý má svoje slabé a silné stránky 

Vytvorte triedu, kde sa študenti budú cítiť hodní lásky a schopní 

• ráno pozdravte každého študenta & povedzte niečo pekné 

• keď študenti na konci dňa odchádzajú, potraste každému rukou (ak nie sú 

hypersenzitívni) a povedzte niečo pozitívne 

Vytvorte také prostredie na výučbu, kde študenti s FASD budú prosperovať 

• málo rušivých vnemov 

• rutina 

• stálosť 

• predvídateľnosť 

Vytvorte úspešné študijné ciele a ciele v správaní 
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Hodiny v triede by mali byť upravované pre študenta s FASD 

(Kapitola 4) 

• používajte viaczmyslový prístup k učeniu 

• párujte vizuálny pokyn so slovným 

• majte realistické očakávania 

• postupujte po malých krokoch 

• oceňujte a povzbudzujte 

• študenti by mali byť schopní dokončovať domáce úlohy a úlohy v triede 

• úlohy nech sú krátke 

• predlžujte úlohy, keď sa študent už cíti istý 

Buďte kreatívni v tom, že sa postaráte o úspech 

• problematické študijné zručnosti možno vynechať—prejdite na ďalšiu 

zručnosť (napr., ak študent nedokáže riešiť úlohy na delenie veľkých čísel po 

dostatočnej výučbe, predveďte novú zručnosť ako sú zlomky). 

• vráťte sa k problematickej zručnosti neskôr a pokúste sa znova 

• na veľké projekty používajte kontrolné zoznamy 

• naučte študentov skontrolovať si malé časti úlohy po ich dokončení 

Oceňte dobré zručnosti študenta 

• „Deborah sa správa ako tretiačka. Vybrala si ceruzku a má na lavici knihu.” 

• „Sam začal pracovať ihneď. Bravó, Sam!” 

• chváľte 

• používajte nálepky 

• odmeňujte  

• kontaktujte rodičov s „dobrými správami” telefonicky alebo písomne 

 

 

Prideľte kamarátov 

• kamaráti študentov s FASD, ktorí sú optimistickí, trpezliví a milí 
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Buďte citliví na mnohé ťažkosti, ktorým študenti čelia 

• Radšej sa opýtajte, „Ako Ti môžem pomôcť začať?” než by ste povedali 

„Nikdy nezačneš pracovať načas. V čom je problém?” 

Pripomínajte študentom, že ich mate radi a vážite si ich 

• usmievajte sa 

• používajte reč tela 

• potľapkajte ich po pleci 

Oddeľujte správanie od študenta 

• chváľte priaznivé správanie, povedzte, „dobre si počúval” radšej než „dobrý 

chlapec” alebo „dobré dievča." 

• Keď sa študent správa nevhodne, sústreďte sa na zmenu správania. 

Vysvetlite študentovi, že nie je „zlý." 

Nájdite, v čom je študent úspešný a sústreďte sa na to, keď sa to dá 

• „Drew, si taký nadaný umelec, nakreslil by si obrázok do nášho triedneho 

časopisu?” 

• šport 

• spoločenská aktivita 

• umenie 

• hudba 

• remeslo 

• tanec 

 

Pomôžte študentovi cítiť sa potrebným a dajte mu v triede niečo na starosť 

• líder 

• triedny poslík 

• kŕmenie morského prasaťa 

• asistent učiteľa pri rozdávaní papierov 

• strúhanie ceruziek 

• mazanie tabule 
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Problémy s reálnym úsudkom 

Nedostatok osobného úsudku študentov s FASD v triede znevýhodňuje. Dôveruje 

ostatným a vrstovníci ho poľahky dovedú do nepriaznivých situácií. Pre neho má 

najvyššiu dôležitosť, aby ho mali radi a bol jedným zo skupiny. Môže sa stať obetným 

baránkom triedy.Študent si nedokáže premyslene vybrať . Keď sa ponúkne niekoľko 

nápadov či možností, študent si často vyberie prvú alebo poslednú. Nezastaví sa, aby 

zvážil všetky alternatívy. Pri výbere študent nezohľadní pravidlá triedy, jedálne či 

ihriska. 

Slabý úsudok, ktorý majú títo študenti, je dosť znepokojujúci. Nielenže im chýba 

zdravý sedliacky rozum, navyše sa neboja. Nekritická dôverčivoť, nevynímajúc 

cudzích ľudí a ľahká ovplyvniteľnosť ich môžu poľahky viesť do nebezpečných a 

nezdravých situácií. Slabý úsudok vedie ku zlým rozhodnutiam, čo zväčšuje obavy 

najmä po nástupe študenta na strednú školu. 

Raz istý starší adolescent, ktorý žil s rodičmi, stretol niekoho na zastávke autobusu. 

Jeho rodičia boli vtedy mimo mesta. Pozval svojho nového priateľa domov, kde ten 

okradol rodinu. Keď sa rodičia vrátili a videli stratu, boli šokovaní. Pýtali sa, “Ako si 

mohol cudzieho človeka vziať domov?” Ich syn odpovedal, “To nebol cudzí človek, 

stretol som ho na zastávke autobusu.” 

A. Streissguthová (Malbin, 1993) 

 

Správanie týchto študentov sa často zle interpretuje ako úmyselný prehrešok.Ich 

správanie je bizardné a nedáva zmysel. Učiteľ im povie dôsledky nevhodného 

správania, ale nezdá sa, žeby študenti počúvali alebo sa o to starali. Učitelia dávajú 

týmto študentom na výber, aby sa správne rozhodli, ale študent sa toho nedrží. Keď 

študenta konfrontujú ohľadom jeho nevhodného správania, zvyčajne je zmätený. Dá 

niekoľko odpovedí, až sa zajachtá pri tej, ktorú učiteľ očakáva. 

Ťažkosti s riešním problémov sú jedným z dôvodov, prečo osoby s FAS[D] klamú a 

kradnú. Môžu byť úprimní v túžbe povedať pravdu, ale nemajú schopnosti 

komunikovať s ostatnými primerane, alebo v snahe potešiť vytvoria nejakú fikciu. 

(Kulp, 2000) 

 

Študenti s FASD majú nasledovné nedostatky, ktoré vysvetľujú ich slabú schopnosť 

posudzovať. Tieto nedostatky súvisia s poškodením špecifických oblastí v mozgovej 

kôre a v hipokampe. 

• Títo študenti sú impulzívni a často konajú bez rozmyslu. 

• Títo študenti majú problém s pozornosťou. 
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• Títo študenti majú slabú krátkodobú pamäť a ťažkosti so spracovaním 

informácií: 

• ťažkosť zovšeobecňovať 

• ťažkosť poučiť sa z minulých skúseností 

• ťažkosť dodržiavať pravidlá 

• ťažkosť spoznať príčinu a dôsledok 

• Títo študenti nie sú schopní interpretovať si 

sociálne signály od svojich spolužiakov kvôli 

slabému abstraktnému mysleniu. 

Efektívne spôsoby výučby pri neschopnosti zdravého úsudku 

Pomáhajte s abstraktnými sociálnymi zručnosťami 

• pomôžte študentovi pochopiť rozličné možnosti vývoja v triede 

• naučte ich, ako spoznať rozličné sociálne signály 

• prezentujte sociálne zručnosti konkrétnym spôsobom 

• nepokúšajte sa vysvetľovať a znova vysvetľovať abstraktné pojmy 

Trénujte sociálne zručnosti formou hrania rolí 

• naučte návyky, ktoré podporujú úspech v triede 

• spíšte scenár hrania rolí spolu so študentom 

• študenti budú pomáhať s písaním ručne 

alebo na klávesnici 

• cvičte scenár 

• asistujte, keď je to potrebné 

• veľakrát to opakujte 

• aktívne podporujte 

• predvídajte možné problémy 

• pomôžte študentovi vyvarovať sa alebo obísť problémy 

• rutina a predvídateľnosť pomáha 

• konzultujte školského psychológa alebo poradcu kvôli skupine sociálnych 

zručností alebo individuálnemu poradenstvu. 

Učte riešenie konfliktov 

Hranie rôzne nastavených úloh, kde sa vyskytne konflikt (pomôžte im 

zovšeobecňovať) 

• ihrisko 

• vyhranený čas v triede 

• skupinová inštrukcia 

• jedáleň 
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Upevňujte príčinu a dôsledok 

• skúšajte 

• nacvičujte 

• znova učte 

Upevňujte vhodné správanie 

• chváľte 

• odmeny (často meňte, aby nestratili záujem)  

• nálepky 

• úsmev 

• zavolajte domov alebo pošlite odkaz 

• oceňte aj malé úspechy! 

Pri nevhodnom správaní poskytnite ihneď spätnú väzbu 

• vyvarujte sa hrozieb 

• buďte dôslední 

• vysvetľujte vždy stručne 

• uplatnite stanovené dôsledky 

Dohliadajte a sledujte 

Slabá kontrola impulzov 

Istý otec z mesta Nom na Aljaške, rozprával príhodu o svojej dcére. Sedela na saniach 

na ceste na vrchole kopca. Na úpätí kopca túto cestu križovala iná cesta. Otec videl, 

že sa blíži nákladné auto, zakýval dcére a zavolal na ňu, aby ju varoval pred 

nákladiakom. Ona sa pozrela, videla nákladiak, zakývala a usmiala sa a rútila sa dolu 

kopcom na saniach. Prešla bezprostredne pod nákladiakom medzi prednými a 

zadnými kolesami keď auto prechádzalo a zastala neďaleko otca, ktorý sa od strachu 

zložil. Keď už bol schopný rozprávať, opýtal sa, “Nevidela si ten nákladiak?” Usmiala 

sa a odvetila, “Jasné, že videla. Nevedela som, že pôjde tadiaľto.” Nebola schopná 

predvídať budúcu dráhu auta, ktoré jej prekríži cestu . 

Biermeister (Malbin, 1993) 

 

Veľa študentov s FASD vykazuje slabú kontrolu impulzov. To vovádza študenta s 

FASD do mnohých problémov. Impulzívnosť ich často vedie do nebezpečných 

situácií. Chcú niekam patriť a chcú mať priateľov. Kvôli rozličným faktorom, ako je 

slabý sociálny úsudok a zmätok pod tlakom, študent s FASD bude nasledovať 

ostatných a konať podľa ich pokynov. Títo študenti sú zraniteľní. 
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Študenti s FASD majú problém predchádzať nevhodnému konaniu alebo zvážiť 

dôsledok svojho konania. Oni fungujú na princípe „myslím čo počujem;” a často 

povedia prvú vec, na ktorú myslia bez triedenia si myšlienok. Pravidlá porušujú 

opakovane. Učitelia nastavia logické dôsledky, ale títo študenti nevedia prepojiť 

príčinu a dôsledok. Majú problém zovšeobecniť jednu situáciu na druhú.  

 

 

 

 

 

Títo študenti sa tiež rýchlo nahnevajú. Niečo ich naštve a vybuchnú. Môžu byť dosť 

náladoví. Kombinácia slabej kontroly impulzov a porúch pozornosti môže viesť k 

impulzívnemu správaniu, pričom ale majú pocit, že na takéto správanie sa čoskoro 

zabudne. Je ťažko predpokladať, čo títo študenti urobia alebo ako zareagujú. 

Impulzivita tiež vedie ku krádežiam, klamaniu a fyzickej agresii. 

Vie, že kradnúť je nesprávne, ale ak to znamená, že nebude mať zmrzlinu zo 

zmrzlinárskeho auta, zoberie mi peniaze z peňaženky a ani len nepomyslí na 

dôsledky. 

(Lasser, 1999) 

 

Ak nejaký predmet vyzerá príťažlivo, študent s FASD ho zodvihne , nezastaví sa, aby 

pouvažoval, čí je, prípadne porozmýšľal, čo s ním urobí. Namiesto toho si ho vloží do 

vrecka a potom naň zabudne. Študent s FAS nemá v úmysle kradnúť, ani nemá taký 

dôvtip, aby to zakryl. Dokonca aj keď kradnú iní študenti, nakoniec chytia študenta s 

FASD.  

Nevinné impulzy dostávajú týchto študentov do problémov. Ich správanie sa nejaví 

ako nevinné. Namiesto toho ich pokladajú za manipulatívnych, nečestných a podlých. 

Vina sa pripisuje neschopnosti rodičov. 
  



Kapitola 

 

Ako porozumieť žiakom s FASD 

6 
 

91 
91 

Študenti s FASD majú nasledovné poruchy, ktoré vysvetľujú ich impulzívne chovanie. 

Tieto poruchy sa spájajú s poškodením špecifických oblastí v mozgovej kôre, 

hipokampe a corpus callose. 

• Títo študenti majú poruchu pozornosti. 

• Títo študenti majú poškodené výkonné fungovanie. 

• Títo študenti majú poruchy spracovania informácií. 

• Títo študenti majú poruchy pamäte. 

• Títo študenti majú slabé osobné hranice. 

Efektívne postupy vo výučbe pri slabej kontrole impulzov 

Riadenie správania je o predpovedaní a predchádzaní nevhodnému chovaniu pretým, 

než nastane— nie je to vždy možné, ale je to omnoho efektívnejší spôsob vydania 

energie, než byť vždy impulzívny. 

A. Weir (Lasser, 1999) 

 

Pomocou hrania rolí a cvičení naučte dobré návyky, ktorými majú reagovať na 

impulzy. Toto redukuje kritický krok v myslení a pomáha, aby sa vhodné správanie 

stalo rutinou. 

Robte úlohy na príčinu a dôsledok („Ak ja urobím toto, potom sa stane 

nasledovné.”)  

Starostlivo dohliadajte 

• kvôli bezpečnosti 

• kvôli pozitívnej interakcii s rovesníkmi 

• aby ste im pomohli dodržiavať pravidlá 

Predchádzajte problémom 

Chráňte ich na ihrisku 

• uistite sa, že správca ihriska pozná potreby študenta s FASD 

• zadajte študentovi nejakú činnosť (špeciálnu hru/činnosť/loptu a pod.) alebo 

prideľte kamaráta 

• vytvorte hry na ihrisku, do ktorých sa môže zapojiť ktokoľvek, kto chce 

• Vysvetlite spolužiakom, čo je to FASD. Aby vedeli, aké dôležité je zapojiť 

študenta s FASD, aj napriek tomu, že ten sa počas hry môže dostať do 

zmätku alebo si nebude pamätať pravidlá.1 
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Chráňte ich v jedálni 

• nacvičujte správanie v jedálni (kde si sadnúť, čo urobiť po skončení atď.) 

• posaďte študenta s FASD so vzorovým študentom 

Chráňte ich na prechádzke po chodbách 

• študent môže viesť rad ostatných, ak ide vpredu s učiteľom 

• držte študenta za ruku (ak je malý) 

Zmätočnosť pod tlakom 

Je očividné, že treba upozorniť na to, že študent pri tlaku cíti zmätok. Avšak túto črtu 

jeho správania je dôležité objasniť. Študent s FASD zažíva zmätok keď cíti tlak, práve 

tak ako ostatní študenti. Navyše študent s FAS má neurologické poškodenia, ktoré celú 

situáciu zhoršujú. Keď sa ho pýtajú na incident, poruchy pamäte a spracovania 

informácií môžu spôsobiť, že si ťažko bude pamätať, čo sa práve stalo. Abstraktné 

otázky o pocitoch druhých a o tom, ako plánujú riešiť tú situáciu, možno nebudú 

fungovať. Pod takýmto tlakom je študent s FASD často preťažený a zmätený. Keď sa 

ho pýtajú na to, prečo sa nevhodne správal alebo ako to plánuje napraviť, je pre neho 

typické odpovedať, „Neviem." Hovorí pravdu, lebo naozaj nevie, čo sa stalo. Dospelí, 

ktorí nepoznajú profil FASD, si vysvetlia takéto odpovede tým, že študent je lenivý 

alebo mu chýba motivácia. 

Je dôležité vedieť, že študent s FASD zažíva počas dňa nespočetné množstvo tlakov, 

ktoré musí riešiť. Veľa ťažkostí, ktoré vyplývajú z poškodenia mozgu, vytvára tlak a 

stres, a to doma aj v škole. Málokedy majú títo študenti v škole deň bez výziev. 

Veľa ľudí považuje zmeny vo svojej rutine za stresujúce. Pre študentov s FASD sú 

rutiny stabilizujúcim faktorom ich života, ktorý im pomáha predvídať, čo sa stane. 

Rutiny a stálosť redukujú množstvo zahlcujúcich podnetov, ktoré ich preťažujú. Keď 

nastávajú zmeny alebo prechody (napr. nový učiteľ), je to pre študentov s FASD 

stresujúce a zažívajú zmätok. Kým sa prispôsobia, môže to byť dlhá a namáhavá cesta. 
  



Kapitola 

 

Ako porozumieť žiakom s FASD 

6 
 

93 
93 

Študenti s FASD majú nasledovné poruchy, ktoré vysvetľujú, prečo sa cítia pod 

tlakom zmätení. Tieto poruchy súvisia s poškodením špecifických oblastí mozgovej 

kôry a hipokampus. 

• Títo študenti majú nevhodné návyky 

• Majú ťažkosti so spracovaním informácií 

• Majú poruchy pamäte 

 

 

Návyky predstavujú schopnosť organizmu „vypnúť” mnohé 

stimuly, ktoré mu neprospievajú. 

(Streissguthová, 1997) 

 

Efektívne postupy vo výučbe pri zmätočnosti pod tlakom 

V triede zredukujte tlak 

• držte sa inštrukcií v Kapitole 4 

• pripravujte ich na prechody a zmeny 

• kontaktujte rodičov 

• dajte vedieť dopredu alebo používajte pripomienky 

• podporujte dobrú mienku o nich samotných 

• povzbudzujte študentov, aby požiadali o pomoc 

• podporujte rozprávanie sám so sebou 

Tvrdohlavosť alebo negativistické správanie 

Tvrdohlavosť alebo negativistické správanie sa často používa na charakterizovanie 

dieťaťa s FASD. Aj keď odmietavé a nezmyselné správanie môže učiteľa frustrovať, 

existujú základné príčiny toho, prečo je študent s FASD tvrdohlavý. 

Keď nejakého študenta s FASD požiadajú, aby niečo urobil, čo je pre neho príliš ťažké 

alebo príliš frustrujúce, on/ona sa môže veľmi rozrušiť. Títo študenti nemusia 

pochopiť dané pokyny. Učitelia pravdepodobne uvidia týchto študentov plakať, 

„uzatvoriť sa,” odmietnuť poslúchať, alebo rozrušených. 
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Keď už študent nevie spracovať nič ďalšie, je preťažený. Ten študent je saturovaný a 

nevie prijať žiadnu ďalšiu informáciu. Môže cítiť, že niečo vie a ak ho niekto požiada 

nejako to upraviť, môže to byť na neho už priveľa. Práve vtedy sa vyskytne tvrdohlavé 

alebo negativistické správanie. 

Keď nastane zmena v rutine, pre študenta s FASD je ťažké fungovať. Vtedy majú ťažký čas 

„preradenia sa.” Vo všeobecnosti, pre študenta s FASD sú prechody náročné (viď 

Stereotypy v Kapitole 4). 

„Som bowlingová lopta. Keď sa raz kotúľam po dráhe, nemôžem sa len tak prepnúť... trvá 

mi to večnosť než spomalím alebo prejdem na inú činnosť, dokonca aj keď je to niečo, čo si 

viem pripomenúť, že to rád robím.” 

(Kleinfeld a Wescott, 1993) 

* * * 

“Som ako vlak. Keď už sa raz vydám na cestu, nemôžem zrazu vyjsť do iného smeru, lebo je 

tam celá reťaz vecí. Držím pokope. 

(Kleinfeld a Wescott, 1993) 

 

Tvrdohlavé správanie je pre týchto študentov formou ovládania situácie. Hoci je 

neefektívne, je to pohodlnejšie než sa zaoberať neistotou zmeny alebo prechodu. 

Študenti s FASD majú nasledovné poruchy, ktoré vysvetľujú ich tvrdohlavosť alebo 

negativistické správanie. Tieto poruchy súvisia s poškodením mozgovej kôry a 

hipokampus. 

• Títo študenti majú poruchu spracovania informácií. 

• Títo študenti majú poruchy pamäte.  
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Efektívne postupy výučby pri tvrdohlavom alebo negativistickom 

správaní 

Zabezpečte, aby študent nebol preťažovaný 

• Udržujte pokojnú, organizovanú triedu 

• Minimalizujte rušivé vnemy a stimuly 

• Dodržujte stálu rutinu 

• Udržujte komunikáciu na jednoduchej úrovni 

• Pripravujte na nadchádzajúce prechody a zmeny 

• Predvídajte ťažkosti a ak je to možné, vyvarujte sa ich 

Vytvorte emočne bezpečnú triedu 

• Buďte kreatívni 

• Buďte flexibilní 

• Buďte starostliví 

Overujte pochopenie 

• zopakovanie pokynov nemusí znamenať, že ich pochopili 

• kývnutie hlavou nemusí znamenať „áno” že pochopili čo majú robiť a ako 

to majú robiť 

Majte realistické očakávania 

•práca v škole by mala byť orientovaná na úspech 

• držte sa stručných úloh 

Udržujte pravidelnú komunikáciu s domovom
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Záver 
 

Škola je najdôležitejšia inštitúcia, ktorá ovplyvňuje život študenta s FASD. 

Skúsenosť so školou môže zlepšiť kvalitu života študenta a naopak, ak škola 

zlyhá pri rozpoznaní mnohých ťažkostí, ktoré študent s FASD zažíva, môžu sa 

u neho rozvinúť devastačné sekundárne poruchy. Aby sme študentovi s FASD 

poskytli pozitívnu skúsenosť s výučbou, je vhodné zapojiť školských 

odborníkov. 

131 
Študent s FASD má komplexné potreby. Odborníci v škole môžu študentovi 

pomôcť zažiť úspešné vzdelávanie, napriek tomu, že takýto študent čelí 

mnohým prekážkam. Je nesmierne prínosné, ak si jedna osoba vezme pod 

patronát takého študenta a pravidelne sa stará o jeho vzťah k zamestnancom, 

triednemu učiteľovi a rodičom. Patrónom je niekto, kto pracuje v škole 

v prospech študenta. Môže to byť školský zdravotník, psychológ, triedny učiteľ, 

špeciálny pedagóg, školský poradca, riaditeľ, logopéd—ktokoľvek, kto sa 

stotožní s touto úlohou. 

...vždy si ma vypočula a rozprávala mi o dobrých veciach, ktoré na mne 

videla. Nikdy som to nezažil s nikým iným, naozaj nie. Myslím si, že práve 

preto sa to v siedmom ročníku zmenilo. Spôsobila, že som sa začal cítiť 

dobre, a to bol ten obrat. (Copeland and Rutman 1996) 
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... chcel by som mať poradcu, za ktorým zájdem kedykoľvek, keď 

už toho v triede bude na mňa veľa. Potrebujem, aby mi dovolili 

odísť z triedy alebo haly, keď cítim, že sa mi už točí hlava z  

množstva pohybu okolo mňa. 

(Copeland and Rutman, 1996) 
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Príloha 

Slovník 

 

Amygdala – oblasť mozgu pod mozgovou kôrou neďaleko spodnej strany 

mozgu. Má vplyv na správanie a na emócie. Disfunkčná amygdala spôsobuje 

úzkosti a náladovosť. 

 

Apoptóza – geneticky programovaná forma smrti bunky — ‘samovražda 

bunky;’ neuróny, ktoré sa nevyvíjajú správne, sa zlikvidujú. 

 

Porucha pozornosti (ADD) – neurologický stav, pri ktorom má jedinec značný 

hendikep v oblasti štúdia, sociálnej oblasti či pri výkone povolania kvôli 

príznakom, ktoré sa prejavujú nepozornosťou a impulzivitou. Ak je prítomná 

hyperaktivita, porucha sa volá ADHD. 

 

Axón – dlhý výbežok, ktorý vychádza z tela neurónu, končí sa tzv. terminálnym 

zakončením. Elektrické impulzy idú z tela neurónu pozdĺž axónom 

k terminálnemu zakončeniu, kde sa uvoľňujú neurotransmitery. 

 

Bazálne gangliá – súbor štruktúr pod mozgovou kôrou v strede mozgu, kde sa 

nachádza nucleus caudatus. Tieto štruktúry riadia pohyb, poznávanie, 

exekutívne fungovanie a náladu. 

 

Nucleus caudatus – štruktúra pod mozgovou kôrou, ktorá riadi pohyb, 

poznávanie a exekutívne fungovanie. 

 

Corpus callosum – zvázok nervových vlákien, ktorý spája pravú a ľavú 

hemisféru mozgu. Tieto nervové vlákna obalené myelínom pomáhajú riadiť 

poznávanie, motorickú funkciu, verbálne učenie a exekutívnu funkciu. Pri 

prenatálnej expozícii alkoholom sa corpus callosum nemusí vyvinúť. 

 

Mozoček – štruktúra, ktorá leží nad mozgovým kmeňom, riadi rovnováhu 

a koordináciu a zohráva úlohu pri poznávaní, plynulosti jazyka a vnímaní času. 

 

Mozgová kôra – najväčšia časť mozgu, je vysoko rozvinutá, pozostáva zo 

štyroch lalokov, ktoré riadia myslenie, uvažovanie, pohyb, hmat, zrak, sluch a 

čuch. Špecifické oblasti v rámci mozgovej kôry sú zodpovedné za reč a jazyk, 

pozornosť, úsudok, impulzívitu, abstraktné myslenie a pracujúcu pamäť. 

 

Kognícia (poznávanie) – psychologický výsledok vnímania, učenia a 

uvažovania. 
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Dendrit – stromčekovite vetvený výbežok neurónu, obsahuje množstvo synapsí, 

ktoré prijímajú informácie z ostatných neurónov. Informácia prichádza cez 

dendrit do tela neurónu. 

 

Dendritické výbežky – malé výčnelky na dendritoch, obsahujú synapsy na 

prijímanie informácií zo susedného neurónu. Prenatálna expozícia alkoholom 

znižuje hustotu výčnelkov na dendritoch. 

 

Dopamín – neurotransmiter, ktorý je dôležitý pre fungovanie motoriky, náladu, 

úsudok, exekutívne fungovanie a pozornosť. 

 

Exekutívna funkcia – skupina procesov, ktoré sú zapojené do schopnosti 

plánovať a riadiť správanie, na dosiahnutie cieľa efektívnym spôsobom. 

 

Kyselina gama-aminomaslová (GABA) – neurotransmiter, ktorý je dôležitý pri 

učení, zapamätávaní, strachu a spánku. 

 

Gliová bunka – hlavný typ bunky v mozgu, ktorý poskytuje podporu a čistí 

„sutinu“; počas vývoja poskytuje „akési lešenie“ – pomoc neurónom premiestniť 

sa na miesta, kde majú byť. 

 

Glutamát – neurotransmiter, ktorý je dôležitý pre učenie a pamäť. 

 

Hipokampus – skrútená štruktúra, ktorá leží hlboko v mozgu; je veľmi dôležitý 

pre učenie a pamäť. 

 

Individuálny študijný plán (IŠP)�– špecifický plán výučby, obsahuje postupy 

navrhnuté pre študenta, ktorý sa kvalifikuje pre špeciálne vzdelávanie podľa 

 

Magnetická rezonancia (MRI) – technológia snímkovania, ktorá využíva 

elektromagnetické sily na zachytenie štruktúr hlboko vo vnútri tela. Má 

vynikajúce rozlíšenie, poskytuje detailnú 3D informáciu o štruktúrach mozgu. 

 

Integrácia – umiestňovanie študentov so špeciálnymi potrebami do 

štandardných tried s prispôsobením a podpornými úpravami. 

 

Mikrocefália – malý obvod hlavy. Hoci mnohé deti s FAS majú mikrocefáliu, 

niektoré majú normálny obvod hlavy. 

 

Myelín – tukový plášť, ktorý obaľuje axóny. Tento plášť pomáha nervu viesť 

elektrické impulzy pozdĺž axónom smerom k terminálnemu zakončeniu 
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Neurón – základný typ mozgovej bunky, ktorá zabezpečuje vnútrobunkovú 

komunikáciu použitím elektrických a chemických signálov. 

 

Neurotransmiter – chemická látka, ktorá sa uchováva na terminálnych 

zakončeniach axónovs a vypúšťa sa na elektrický stimul. Neurotransmiter sa 

viaže na špecifické receptory na susedných neurónoch, výsledkom čoho je 

zmena rýchlosti neurónov alebo zmena vo fungovaní enzýmov. Pred narodením 

fungujú neurotransmitery ako rastové faktory pre neuróny. 

 

Norepinefrín – neurotransmiter, ktorý sa podieľa na nálade, strachu, kontrole 

dýchania a kardiovaskulárnej funkcii. 

 

Orbitofrontálna kôra – oblasť mozgovej kôry, ktorá sa nachádza v spodnej 

časti predného laloku. Je dôležitá pre úsudok a riadenie impulzov. 

 

Organogenéza – formovanie sa orgánov. Toto sa deje v ranom období prvého 

trimestra. 

 

Palpebrálna štrbina – vzdialenosť medzi vrchným a spodným očným viečkom; 

u detí s FAS je užšia. 

 

Parietálna kôra – oblasť mozgovej kôry, ktorá riadi pozornosť, pamäť, 

abstraktné myslenie a pocity. 

 

Philtrum – drážka, ktorá vedie od spodnej časti nosa k hornej pere, u detí s FAS 

býva vyhladená. 

 

Pozitrónová emisná tomografia (PET) – technológia snímkovania, ktorá 

používa rádioaktívne molekuly na zobrazenie fungovania špecifických 

mozgových štruktúr (napríklad využívanie glukózy). 

 

Prefrontálna kôra – oblasť mozgovej kôry v prednom laloku, ktorá pomáha 

regulovať exekutívne fungovania a úsudok. 

 

Receptory – špecializované proteíny, ktoré sa viažu na neurotransmitery a 

hormóny; spájanie spúšťa určitú bunkovú činnosť. 

 

Sérotonín –neurotransmiter, ktorý sa zapája do  usmerňovania nálady, strachu 

a vizuálneho vnímania. 

 

Výbežky – viď ‘dendritické výbežky.’ 
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Synapsa – spojenie medzi dvoma neurónmi; skladá sa z terminálu jedného 

axónu, membrány susedného neurónu (zvyčajne dendritu) a z priestoru medzi 

nimi. Práve tam sa uvoľňuje neurotransmiter a nachádz a sa tam väčšina 

receptorov. Na synapse sa uskutočňuje neurotransmisia. 

 

Synaptogenéza – vytváranie synapsí. Odohráva sa v druhom a treťom trimestri, 

keď už neuróny prešli na miesto, kde sa majú nachádzať. Pokračuje tiež počas 

dospelosti. 

138 
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