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Abstract 

The paper deals with the principles of structured teaching, which are 

used in the education of pupils with autism spectrum disorder in 

combination with intellectual disability. The principles of structured 

learning are individual approach, structuralization and visualization. 

Using these principles, we can help students with autism spectrum 

disorder receive, process and fix new information, knowledge and skills 

more easily. 
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Úvod 

Vzdelávanie žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii 

s mentálnym postihnutím má výrazné špecifiká. Spoločným pojmom poruchy 

autistického spektra definujeme celoživotné, neurovývinové poruchy, ktoré 

ovplyvňujú funkciu mozgu a správanie daných jednotlivcov. U týchto je 

prítomná vysoká diverzita symptómov, ako je napríklad miera sociálneho 

kontaktu a kognitívnych funkcií, či fungovanie v každodenných situáciách 

(Reichov, et al., 2014). V dôsledku vrodeného postihnutia mozgových funkcií, 

ktoré umožňujú dieťaťu komunikáciu, sociálnu interakciu a symbolické myslenie 

(fantáziu), dochádza k tomu, že vzhľadom na spomenuté postihnutie nedokáže 

vyhodnocovať informácie rovnakým spôsobom v porovnaní s rovesníkmi, ktorí 

sú na rovnakej mentálnej úrovni (Thorová, 2012). Pierangelo a Giuliani (2012) 

definujú autizmus ako vývinové postihnutie, ktoré výrazne ovplyvňuje verbálnu 

a neverbálnu komunikáciu a sociálnu interakciu. Sears (2010) upozorňuje na 

fakt, že rôznorodosť a variabilita príznakov typických pre poruchu autistického 
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spektra je charakteristická tým, že sa môže meniť čo sa týka výskytu 

a početností od dieťaťa k dieťaťu. Ako uvádza Slobodová (2013) na základe 

uvedenej triády porúch autistického spektra majú žiaci problémy v získavaní 

nových vedomostí a zručností. Preto je potrebné daným žiakom sprostredkovať 

učivo primeraným spôsobom, ktorý je pre nich zrozumiteľný a ľahšie 

pochopiteľný. Vzdelávanie žiakov s poruchou autistického spektra je založené 

na iných princípoch, ako je využívanie bežných metód, ktoré bývajú v tomto 

prípade málo efektívne a často zlyhávajú. Vždy musíme zohľadniť osobnosť 

každého žiaka, jeho mentálne schopnosti a dosiahnutú vývinovú úroveň. 

Medzi všeobecné predpoklady pre učenie (nielen pre žiakov s poruchou 

autistického spektra) patrí adaptácia na školského prostredie, následné vytvorenie 

pracovných návykov a nájdenie motivačných stimulov, ktoré vedú k spolupráci 

a sústredenosti (Drápela, 2013). U žiakov s poruchou autistického spektra, je 

veľmi dôležité si s dieťaťom vybudovať vzťah, lebo ako uvádza Kováčová 

(2020) „budovanie pozitívnych vzťahov s deťmi je súčasťou procesu učenia“. 

Ďalej uvádza, že v rámci sociálnych vzťahov deti majú možnosť postupne 

dozrievať, spolupracovať a prosperovať, či už ide o blízky vzťah s rodinou 

alebo ide o vzťah s rovesníkmi. Je však potrebné pamätať na to, že vzťah 

s dieťaťom s poruchou autistického spektra musíme budovať postupne a musíme 

akceptovať požiadavky dieťaťa, nakoľko porucha autistického spektra výrazne 

zasahuje oblasť sociálnej interakcie.  

U žiakov s poruchou autitického spektra sa často stretávame aj 

s problémovým správaním. Rôzne problémové správania, ktoré sa u detí s PAS 

vyskytujú majú vždy svoj spúšťač a príčinu. Vo vzdelávaní žiakov musíme 

využívať stratégie, ktoré výrazne pomáhajú k predchádzaniu alebo eliminovaniu 

problémového správania. Zároveň im napomáhajú k rozvíjaniu nových zručností: 

zlepšeniu porozumenia rôznych situácií, k rozvoju komunikačných, emočných 

a sociálnych zručností, prípadne vedú k upokojeniu detí s poruchou autistického 

spektra. Ak majú byť navrhnuté stratégie efektívne pre konkrétne dieťa je 

dôležité poznať skutočný účel a funkciu daného správania (Nason, 2014). 

Exekutívne dysfunkcie u žiakov s poruchou autistického spektra  

a ich vplyv na učenie 

„Kognitívne fungovanie a procesy podmieňujúce učenie, či už motorické, 

alebo akademické, závisia od vývinu exekutívnych funkcií, ktoré sú podmienené 

vyzrievaním prefrontálnej mozgovej kôry. Prefrontálne mozgové oblasti 

dostávajú informácie zo zmyslov, z emočných oblastí aj z pamäti, aby mohli 

vytvoriť adekvátnu reakciu“ (Gažová, 2022, s. 321). Exekutívnymi funkciami 

sa rozumejú kognitívne procesy, ktoré usmerňujú našu pozornosť, smerujú 

naše správanie k určitému cieľu a tlmia prvý impulz, ktorý nás nabáda reagovať 

na vonkajšie podnety mnohokrát nevhodným spôsobom (Vosmik, Bělohlávková, 

2010). Hrčová (2020) uvádza, že exekutívne funkcie nám umožňujú prenášať 
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pozornosť z jedného objektu/aktivity na inú a flexibilne reagovať. Umožňujú 

dieťaťu strategicky plánovať, riešiť problémy a kontrolovať svoje správanie 

tak, aby bolo zmysluplné. Nedostatočné rozvinutie týchto mechanizmov alebo 

ich absencia deťom s poruchou autistického spektra spôsobuje, že ich správanie 

je skôr reakciou na prostredie alebo stimul. U detí s poruchu autistického spektra 

je dôležité pri osvojovaní si akademických schopnostiach nezabúdať na zníženú 

schopnosť udržať pozornosť a udržať informácie istý čas v pracovnej pamäti, 

zhoršenú schopnosť plánovať činnosti, ale aj flexibilne meniť činnosti podľa 

meniacich sa požiadaviek prostredia (Gažová, 2022).  

 

Tabuľka 1: Exekutívne dysfunkcie u jednotlivcov s poruchami  

autistického spektra 

kontrola pozornosti znížená je schopnosť sústrediť sa na komplexnú úlohu a ignorovať 

irelevantné informácie, 

plánovanie  zhoršená je schopnosť vykonať sled akcií tak, aby bol dosiahnutý 

požadovaný cieľ, 

pracovná pamäť znížená je schopnosť uchovávať a pracovať s informáciami v dočasnom 

krátkodobom sklade počas komplexných kognitívnych operácií 

(deficity sa prejavujú napr. pri problémoch so zapamätaním, pocho-

pením a dodržaním viackrokovej inštrukcie, pri chápaní výkladu učiva, 

riešení zložitejších matematických operácií), 

mentálna flexibilita schopnosť prepínať medzi mentálnymi procesmi, myšlienkami, 

činnosťami a reagovať sa na meniace požiadavky je oslabená, 

fluencia – plynulosť znížená je schopnosť produkovať nové myšlienky a reakcie, 

inhibícia reakcie  schopnosť potlačiť predchádzajúcu naučenú reakciu. 

Zdroj: Celušáková, et al. (2018) 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné žiakom s poruchou 

autistického spektra v určitých situáciách pomôcť zvládať konkrétne činnosti, 

pri ktorých majú problémy. Vo vzdelávaní žiakov s poruchou autistického 

spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím je potrebná úprava školského 

prostredia a modifikácia učebných materiálov. Potrebná úprava školského 

prostredia a modifikácia učebných materiálov sa odvíja od individuálnych 

schopností každého jedného žiaka. Správnym vedením výchovno-vzdelávacieho 

procesu môžeme u žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii 

s mentálnym postihnutím dosiahnuť výrazné pokroky. Do komplexných 

programov pre tieto osoby sa odporúča zahrnúť nasledovné zložky: riešenie 

základných deficitov porúch autistického spektra (napr. sociálne a komuni-

kačné deficity, obmedzené záujmy, zručnosti počas hry a imitácia); poskytovanie 

pokynov v štruktúrovanom, predvídateľnom prostredí; nízky pomer študentov 

a učiteľov; plánovanie generalizácie a udržiavania zručností; zapojenie rodiny; 

implementácia funkčného prístupu počas problémového správania a monito-

rovanie pokroku v priebehu intervencie (Reichov, 2014). 
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Štruktúrované učenie vo vzdelávaní žiakov s poruchou autistického 

spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím 

Tuckermann, Häußler, Lausmann (2014) uvádzajú, že štruktúrované 

učenie je možné charakterizovať ako ucelený, špeciálnopedagogický prístup, 

prispôsobený špecifickým potrebám a štýlu učenia osôb s poruchami autistického 

spektra. Častý je názor, že štruktúrované učenie pozostáva z prípravy denných 

plánov z obrázkových kartičiek, ponuke štruktúrovaných úloh a v približovaní 

každodenných úloh v podobe procesných schém zostavených z jednotlivých 

krokov. Štruktúrované učenie nemôže byť posudzované na základe jednotlivých 

konkrétnych materiálov alebo postupov. Charakteristický je skôr základný 

prístup: platí že na základe dokonalého pochopenia autistického vnímania a jeho 

vplyvu na učenie a správanie žiaka je individuálne prispôsobené vyučovanie. 

Metodika štruktúrovaného učenia zohľadňuje širokú a rôznorodú škálu porúch 

autistického spektra, osobnostné a charakterové zvláštnosti každého jednotlivca 

a v neposlednom rade aj jeho mentálnu úroveň (Čadilová, Žampachová, 2008). 

Bazalová (2017) dodáva, že miera využívania je závislá na diagnóze a charak-

teristike dieťaťa s poruchou autistického spektra. Deti s mentálnym postihnutím 

potrebujú štruktúrované učenie viac ako tie s Aspergerovým syndrómom. 

Negatívom metodiky je využívanie vizuálnych pomôcok nápadných pre okolie 

a štruktúrovaného priestoru, ktorý je v bežnom živote veľmi ťažko zariadiť.  

Individualizácia: Vo výchove a vzdelávaní sa veľmi často hovorí 

o individuálnom prístupe. Týmto prístupom sa myslí poznanie konkrétneho 

jednotlivca, individuálne riešenie jeho problémov, práca s týmto jednotlivcom 

v individuálnom vzťahu. Individualizácia ako jeden z princípov štruktúrovaného 

učenia zachádza oveľa ďalej. Individualizácia znamená nie len individuálnu 

voľbu metód a postupov, ale tiež individuálne volené úlohy, individuálne 

upravené prostredie a individuálne formy vizualizačných podpôr, komunikácie 

a motivácie. Ako ďalej uvádzajú Čadilová a Žampachová (2008) dôsledné 

uplatňovanie princípu individualizácie by nemalo byť pri nastavení intervencie 

podceňované. Pri intervencii pri ľuďoch s poruchami autistického spektra je 

nutné mať na mysli individuálny prístup i v najmenších detailoch. Každý 

jednotlivec s poruchou autistického spektra je iný v celej rade prejavov. Rozdiely 

môžu byť v mentálnej úrovni, v spôsobe komunikácie, v rôznej miere výskytu 

autistických symptómov, v temperamente, v odlišnej schopnosti koncentrácie 

a podobne (Adamus, 2014). 

Štrukturalizácia: Štrukturalizácia znamená integráciu jasných pravidiel, 

sprehľadnenie postupnosti činností a jednoznačné usporiadanie prostredia, 

v ktorom sa žiak s poruchou autistického spektra pohybuje (Thorová, 2012). 

Štruktúra prostredia je dôležitá smerom k predvídateľnosti plnenia konkrétnych 

činností, ktoré sú s týmto priestorom spojené. Štruktúra pracovného miesta 

úzko súvisí so štruktúrou prostredia. Voľba pracovného miesta je vždy závislá 

na miere symptomatiky, motorických zručností a na intelektových schopnostiach 

žiaka (Čadilová, Žampachová, 2008). Ďalej sa jedná o štruktúru času, nakoľko 
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u žiakov s autizmom je potrebná časová predvídateľnosť z dôvodu narušenia 

predstavivosti, narušenia orientácie v priestore a čase. U žiakov s autizmom sa 

odporúčajú vytvárať vizualizované denné programy, ktoré im umožňujú 

predvídať udalosti. Štruktúra času pomáha odlišovať od seba jednotlivé 

aktivity a vedie k väčšej samostatnosti (Drápela, 2013). Tuckermann, Häußler, 

Lausmann (2014) uvádzajú, že opatrenia v oblasti štrukturalizácie priestoru 

slúžia k tomu, aby sa zdôraznili súvislosti vo fyzickom prostredí a pomáhajú 

lepšej orientácii v prostredí. 

Vizualizácia: Čadilová, Žampachová (2008) uvádzajú, že vizuálne 

vnímanie a myslenie patrí k silným stránkam u väčšiny ľudí s poruchami 

autistického spektra. Jednotlivé formy vizuálnej podpory uľahčujú ľuďom 

s poruchami autistického spektra zvládať ľahšie a samostatnejšie štruktúru 

priestoru, času a jednotlivých činností. Dobre nastavená vizuálna podpora 

kompenzuje problémy v oblasti pozornosti a pamäti. Musí byť však svojou 

formou zameraná na konkrétneho jednotlivca a musí byť individualizovaná 

s ohľadom na jeho potreby a možnosti. Štruktúra a vizuálna podpora sa od 

seba nedajú oddeliť, vždy sa budú vzájomne doplňovať a ovplyvňovať. 

Vizualizácia má viesť k čo najväčšej samostatnosti žiaka (Večeřová, 2013). 

Vizuálna podpora u ľudí s poruchami autistického spektra má nasledovné 

výhody: 

 pomáha založiť a udržovať informácie, 

 podáva informácie vo forme, ktorú ľudia s poruchou autistického spektra 

dokážu ľahko a rýchlo interpretovať, 

 objasňuje verbálne informácie, 

 zvyšuje schopnosť rozumieť nastávajúcej zmene a prijať ju, zvyšuje 

flexibilitu, 

 uľahčuje nezávislosť a samostatnosť, dáva šancu lepšie uspieť, zvyšuje 

sebavedomie Čadilová, Žampachová (2008).  

Gašparových et al. (2010) tvrdia, že predstavivosť ľudí s poruchou 

autistického spektra nesiaha ďalej ako „tu“ a „teraz“. Naše organizovanie času 

je nad ich možnosti chápania, preto si to kompenzujú rutinným a rituálnym 

správaním. Snažia sa svoj život dostať pod kontrolu tak, že si vytvoria vlastnú 

predvídateľnosť a preto sa snažia, aby všetky ich denné činnosti prebiehali 

v určitom časovom slede, ak sa sled jednotlivých činností naruší, nie sú 

schopní sa s tým vyrovnať. Aby sme im pomohli vyrovnať sa so zmenou 

denných aktivít, musíme ich na tieto zmeny vizuálne pripraviť. Vizualizácia 

času sa najčastejšie týka dňa, denný režim pomáha dieťaťu s poruchou 

autistického spektra zviditeľniť čo má práve robiť, čo bude robiť potom 

a kedy bude nasledovať jeho obľúbená činnosť. Pomáha mu vnímať ako dlho 

ešte budú trvať aktivity, a kedy už nebude na rade žiadna a koľko času už 

ubehlo. To aké symboly sa na režimové karty používajú závisí od toho, čomu 

konkrétna osoba, pre ktorú je plán určený v danom období rozumie. Denný 

režim môže byť na úrovni predmetovej, kedy sa používajú reálne predmety, 
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na úrovni obrázkovej, kedy sa používajú obrázky, fotografie či piktogramy, 

alebo na úrovni obrázkovo – slovnej alebo iba slovnej, kde je slovné vyjadrenie 

aktivity v neurčitku. Dieťa si podľa toho, aký dlhý reťazec symbolov je na 

dennom pláne, uvedomuje čas. Thorová (2016) dopĺňa, že je dôležitá názorná 

organizácia fyzického priestoru, kde sú nábytok a pracovné pomôcky usporiadané 

tak, aby sa dieťa nemuselo riadiť iba verbálnym pokynom, ale umožňuje dieťaťu 

chápať vizuálne. Zvyšuje sa tým schopnosť orientácie dieťaťa v priestore, 

jeho samostatnosť, znižuje sa úzkosť a neistota. Každé slovo i činnosť potrebujú 

aj vizuálnu podporu. Aj keď dieťa rozumie slovným pokynom, vizualizácia 

umožní väčšiu mieru samostatnosti, podporuje rozvoj komunikačných schopností 

a kompenzuje aj handicap v oblasti pamäťových a pozorovacích funkcií. Dôležité 

je aj zaistenie predvídavosti, vizuálne znázornenie času a postupnosť jednotlivých 

činností, ktoré prispieva k chápaniu vzťahov medzi konkrétnou činnosťou 

a symbolom a vytvára chápanie zmyslu komunikácie. Niektorí ľudia potrebujú 

schému len na prechodné obdobie. Adamus (2014) píše, že ďalšou z výhod 

vizualizácie je, že umožňuje jednotlivcovi s poruchou autistického spektra istú 

mieru nezávislosti, samostatnosti a dáva mu príležitosť porozumieť prípadným 

zmenám.  

Okrem vizualizácie času a priestoru Gašparových (2010) upozorňuje 

na to, že ľudia s autizmom často neovládajú základné samoobslužné návyky 

a sú závislí na pomoci iných, preto je potrebné konkrétnu úlohu rozpracovať 

na čo najjednoduchšie kroky a tak vytvoriť pre dieťa s autizmom schému 

konkrétnej činnosti – procesuálnu schému. Učíme ich reálne postupy s reálnymi 

predmetmi a to až vtedy, ak má dieťa predpoklady pre danú oblasť. Pri deťoch 

s autizmom môžeme na vytvorenie procesuálnej schémy využívať predmety, 

fotografie, obrázky, obrázky s textom alebo text, a to podľa schopnosti 

abstraktného myslenia konkrétnej osoby. Pri využívaní procesuálnej schémy 

je dôležité vedieť ako vyzerá celkový priebeh dňa dieťaťa s poruchou autistického 

spektra, ktoré samoobslužné úkony dokáže vykonať bez pomoci iných, čo 

dokáže urobiť samostatne. Dôležitý je vek, vývinová úroveň dieťaťa, ako aj 

dôležitosť určitých úkonov z pohľadu rodičov. Pri nácviku chceme, aby bol 

človek s autizmom flexibilný, to znamená, že ho neučíme priebeh a postup 

činností mechanicky, ale do plánu zakomponujeme aj zmeny, tak ako sa to 

stáva bežne v živote. Pri využívaní procesuálnej schémy je dôležité zviditeľniť 

tie kroky procesu, ktoré už človek s autizmom vykonal, aby pri pohľade na 

schému vedel čo už má za sebou, čo práve nasleduje a čo ho ešte čaká. 

Záver 

Vzdelávanie žiakov s poruchou autistického spektra si vyžaduje 

využívanie špecifických princípov ako je vizualizácia, štruktúra a individuálny 

prístup. Uvedené princípy žiakom umožňujú osvojovanie si nielen akademických 

zručností, ale aj lepšiu adaptáciu v školskom prostredí. U každého žiaka 
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s poruchou autistického spektra však musíme zohľadniť jeho osobnosť, mentálne 

schopnosti a dosiahnutú vývinovú úroveň. Vo vzdelávaní žiakov s poruchou 

autistického spektra musí pedagóg zohľadniť všetky vyššie uvedené oblasti, 

aby mohol žiakovi poskytnúť vhodnú podporu v rámci edukačného procesu.  
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