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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá využitím Snoezelenu jako speciálně pedagogické podpory u dětí
s poruchami autistického spektra. Snoezelen může být chápán jako způsob relaxace, trávení
volného času, pedagogické působení či jako ucelená terapie. Může být praktikován
v různých zařízeních a profituje z něj široká veřejnost s různými druhy postižení. Poruchy
autistického spektra jsou jednou z diagnóz, u které se terapeuti k využití efektu Snoezelenu
přiklánějí. Existují práce, které se zaměřují na kvantitativní zjišťování okolností spojené se
Snoezelen. Proto se tato práce věnuje kvalitativnímu zkoumání využívání Snoezelenu ve
speciálně pedagogickém zařízení.

Tato práce si klade za cíl pomocí analýzy literárních zdrojů uceleně charakterizovat
problematiku poruch autistického spektra a nastínit principy, přínosy a požadavky
Snoezelenu. Následně pak pomocí kvalitativního šetření komplexně popsat způsob, jakým
je u dětí s poruchami autistického spektra Snoezelen praktikován v konkrétním speciálně
pedagogickém zařízení, zhodnotit tento způsob a doporučit možná vylepšení.

KLÍČOVÁ SLOVA
Poruchy autistického spektra, autismus, Snoezelen, Smyslová stimulace, Multismyslová
místnost

ABSTRACT

This diploma thesis is focused on Snoezelen as special educational support for
children with autistic spectrum disorder. Snoezelen can be understood as a way of relaxation,
spending free time, pedagogical action or comprehensive therapy. It can be practiced in
different facilities and it brings profit to general public with different impairment. Autistic
spectrum disorder is one of diagnoses in which therapists decide to use the effect of
Snoezelen. There are some researches focusing on quantitative detection of the
circumstances associated with Snoezelen. This is why this thesis is dedicated to a qualitative
study of the use of Snoezelen in a special pedagogical institution.

This Thesis aims to analyse literary sources to comprehensively characterize
problems of autistic spectrum disorders and to outline the principles, benefits and
requirements of Snoezelen. Subsequently, using a qualitative survey, describe coherently the
way in which Snoezelen is practiced to children with autistic spectrum in a particular special
pedagogical institution, evaluate this way and recommend possible improvements.
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Autistic spectrum disorder, autism, Snoezelen, sensory stimulation, multisensory
room
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Úvod
Česká speciálně pedagogická péče prochází v posledním desetiletí rychlým
vývojem, díky němuž se její úroveň postupně vyrovnává standardu podobných služeb
v západní Evropě. Rozšiřuje se spektrum nabízených terapií a služeb, které v rámci
komplexního plánu mohou klienti využívat, a zvyšuje se informovanost o problematice.
Postupně se do Česká republiky dostávají speciálně pedagogické a terapeutické
přístupy, které jsou v jiných zemích již léta zavedené. Zvyšuje se také povědomí
o konkrétních poruchách, které ještě poměrně nedávno byly tabuizované, a panovalo okolo
nich mnoho pověr.
Mezi ně patří bezpochyby i poruchy autistického spektra, které si s sebou dlouhá léta
nesly nálepku duševní poruchy typu schizofrenie, matky těchto dětí byly po určitou dobu
obviňovány z nedostatečného projevování emocí dítěti, vedoucí k jeho autistickému
chování. Dodnes se také musíme potýkat s mýtem, který tvrdí, že očkování může jako jediný
faktor způsobit tuto poruchu. Naštěstí, díky neustále vyvíjející se péči a rozšiřování služeb
je

osobám

s poruchami

autistického

spektra

poskytována

široká

škála

terapií, od komplexních přístupů, jako je TEACHH program, až po doplňkové, poměrně
nové terapie, jako je Snoezelen.
Tato terapie byla do České republiky rozšířena původně z Nizozemí. Ačkoliv
se může zdát, že je odbornou veřejností přijímána s určitým nadhledem, stala se oblíbenou
službou v čím dál větším počtu nejen speciálně pedagogických zařízení po celé zemi.
Postupem času se vyvinul trh s pomůckami pro Snoezelen a tak v dnešní době již není
problém většinu potřeb zakoupit na internetu. Dále také již několik let funguje akreditovaný
kurz Snoezelenu, který nabízí terapeutům, učitelům či širší veřejnosti základní nebo
nadstandartní školení v principech této terapie. Obecně lze Snoezelen brát z několika
hledisek: jako plnohodnotnou terapii, jako relaxační činnost či jako volnočasovou aktivitu.
Může být využíván v rozličném prostředí a je využitelný pro velké množství věkových
skupin i diagnóz. Právě u osob s poruchami autistického spektra je tento druh terapie hojně
využíván, vzhledem k jejich potřebě relaxace, pocitu bezpečí a uzpůsobení senzorických
vjemů.
Předešlé výzkumy a práce zabývající se Snoezelenem měly za cíl mimo jiné
zmapovat povědomí o této terapii vzhledem k určitému druhu postižení, či stanovit ideální
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terapeutický plán pro konkrétní skupinu klientů. Z mé dosavadní praxe jsem nabyla dojmu,
že se rozdíly mezi způsoby nahlížení na Snoezelen v běžném provozu speciálně pedagogické
péče vytrácí a že někdy je tento přístup veden nahodile, v některých případech sporadicky
a bohužel i neodborně. Cílem této práce je proto specifikovat poruchy autistického
spektra, shromáždit odborné informace o podobách, principech a technických požadavcích
Snoezelenu a následně komplexně popsat a zhodnotit, jak je Snoezelen používám
ve speciálně pedagogickém zařízení, kde ho navštěvují děti s poruchami autistické spektra.
První část práce má za úkol vymezit teoretický rámec poruch autistického
spektra a Snoezelenu. Zabývá se klasifikací poruch autistického spektra, jejich konkrétními
problémovými

oblastmi,

diagnostickým

procesem

a

některými

terapeutickými

přístupy, které jsou pro tento typ poruch často voleny. Nastiňuje vývoj Snoezelenu jako
metody, specifikuje jeho principy, přínosy pro klienty a technické a organizační požadavky.
Tyto informace získané analýzou českých a zahraničních literárních zdrojů jsou stěžejní pro
alespoň částečné pochopení podstaty poruch autistického spektra. Díky ucelenému pohledu
na danou problematiku tak může být vybrán vhodný vzorek pro výzkumné šetření
a poskytuje možnost správného rozklíčování efektu Snoezelenu na osoby s poruchou
autistického spektra.
V druhé části práce je provedeno výzkumné šetření. Je stanoven hlavní a dílčí cíle
práce a metodologie získání dat. Je vybráno zařízení, ve kterém bude šetření prováděno
a zároveň je uvedena charakteristika tohoto zařízení a Snoezelen místnosti. Jsou
vypracovány a distribuovány dva druhy dotazníků: jeden pro vedoucí pracovníky zařízení
a jeden pro pedagogy, kteří se žáky s poruchami autistického spektra Snoezelen absolvují
a následně jsou zpracována data, získaná tímto šetřením. Dále je provedeno pozorování
několika Snoezelen sezení s dětmi s touto diagnózou a neformální rozhovor s jednou
z učitelek zařízení, která je s touto problematikou v denním kontaktu. Nakonec jsou
informace získané z jednotlivých částí šetření zpracovány a na základě těchto dat je
provedeno zhodnocení úrovňově poskytování Snoezelenu v místě šetření a jsou doporučena
vhodná opatření, která by mohla stávající stav zlepšit.
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1 Poruchy autistického spektra
První kapitola této práce se zabývá teoretickým vymezením poruch autistického
spektra, jejich dělením, základními projevy a diagnostikou. Pojem poruchy autistického
spektra zahrnují poměrně širokou škálu jednotlivých onemocnění s velkou řadou symptomů
a více či méně typických znaků. Je proto nutné správně jednotlivé poruchy zřetelně definovat
a vymezit. Jak bude rozebráno níže, symptomatika jednotlivých poruch autistického spektra
je velmi rozmanitá a liší se od člověka k člověku. Ve všech svých podobách se ovšem jedná
o závažné narušení lidského vývoje, které i přes včasnou diagnostiku a nastavení
dlouhodobého terapeutického působení ve velké většině případů bohužel způsobuje, že
jedinec nebude schopen samostatného života ani v dospělosti (Anagnostou E, Schevell M.,
in Tuchman R, Rapin I, editors, 2006, str. 308–321.).

1.1 Vymezení pojmu, etiologie poruch autistického spektra
Poruchy autistického spektra se řadí mezi pervazivní vývojové poruchy. Slovo
pervazivní bychom mohli specifikovat jako vše pronikající, což charakterizuje, že vývoj
dítěte je do hloubky narušen ve více rovinách. Vrozené postižení mozkových funkcí, které
u dítěte zajišťují symbolické myšlení, komunikaci a sociální interakci, má za následek
neschopnost dítěte vyhodnocovat každodenní informace stejným způsobem, jako intaktní
děti. Vermeulen uvádí, že „Podstata autismu nespočívá ve vnějším chování a není viditelná
navenek. Jedná se o problém neschopnosti připsat věcem význam.“ (Vermeulen, 2006,
str. 11).
Termín „poruchy autistického spektra“ byl poprvé použit autorkami Lornou Wing
a Jidith Gould v roce 1979. Lorna Wingová také v té době vymezila takzvanou Triádu
poškození (Triad of impairments, viz diagram 1), která charakterizuje problémové
oblasti, které jsou zásadní pro diagnostiku poruch autistického spektra (Thorová, 2012).
V literatuře je možné se běžně setkat s jednotným číslem tohoto pojmu, tedy porucha
autistického spektra.
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Schéma 1: Triáda poškození (volně dle Thorové)

Abnormální vývoj dětí, který se při tomto onemocnění tak výrazně projevuje, bylo
v hledáčku pozornosti vědců již od pradávna. Náhledy na tuto poruchy byly v průběhu dějin
často změněny, teorie vyvraceny, a přestože po dlouhou dobu byly poruchy autistického
spektra zaměňovány se schizofrenií, postupně byly jednotlivé poruchy autistického spektra
definovány jako samostatné diagnózy. Dětská dezintegrační porucha, patřící do skupiny
pervazivních vývojových poruch a svým nástupem velmi připomínající autismus, byla
popsána již v roce 1908 Theodorem Hellerem. Jako samostatná diagnostická jednotka byl
vymezen Dětský autismus, a to Leo Kannerem, již více než před půl stoletím.
(Thorová, 2012)
V praxi je velmi časté, že autismus není jediná diagnóza, kterou dítě obdrží. Porucha
autistického spektra se může současně pojit i s jiným onemocněním, nejčastěji pak
s mentální retardací. V odborných publikacích o poruchách autistického spektra se nejčastěji
uvádí, že asi 45% autistů trpí těžkou a hlubokou mentální retardací, 30% osob s autismem
má mírnou nebo středně těžkou mentální retardaci a 20% autistů má průměrné až
nadprůměrné IQ (Hrdlička, 2004, str. 38). V současnosti diagnostika poruch autistického
spektra či pervazivních vývojových poruch vychází především ze systému vydávaný
Světovou zdravotnickou organizací (MKN-10), potažmo ze systému vydávaného
Americkou psychiatrickou asociací- DSM-IV.
„Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční
sociální interakce na úrovni komunikace a omezeným, stereotypním a opakujícím
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se souborem zájmů a činností. Tyto kvalitativní abnormality jsou pervazivním rysem chování
jedince v každé situaci.“ (MKN–10, 2008, str. 241).
Etiologie
V odborné literatuře je možné najít mnoho příčin vniku poruch autistického spektra.
Můžeme ale obecně říci, že neexistuje jednotný konkrétní důvod, proč při vývoji dítěte dojde
k odchylce v takovém rozsahu a že záleží na výskytu více různých faktorů. V posledních
desetiletích se díky rozmachu vědy můžeme setkávat s velkým množstvím teorií, popisující
model vzniku poruch autistického spektra a v současné době můžeme konstatovat, že
autismus je převážně geneticky podmíněná choroba. Autismus řadíme mezi neurovývojové
poruchy na neurobiologickém základě (teoreticky jsou nejvíce zvažovány dysfunkce
v oblasti mozečku, limbického systému, kůry mozkové, cingula, hipokampu). (Thorová,
2012, str. 51)
Vzhledem k tomu, nakolik jsou jednotlivé symptomy poruch autistického spektra
variabilní, lze očekávat také multifaktoriální příčiny (výjimku tvoří Rettův syndrom,
u kterého je známá konkrétní genetická příčina). Podíl genetických faktorů neboli
heritabilita se u autismu odhaduje nad 60 % (Gaugler, et al., 2014, s 46). Původ postižení by
měl být v genetických, metabolických nebo virových faktorech, které individuálně nebo
společně způsobují prenatální postižení vedoucí k abnormálnímu vývoji CNS, vedoucí
k vnějším projevům. (Bazalová, 2011).

1.2 Klasifikace poruch autistického spektra
Jak již bylo řečeno, poruchy autistického spektra jsou zaštiťujícím názvem pro
několik různých druhů pervazivních vývojových poruch. Aby bylo možné konkrétně
jednotlivé poruchy specifikovat, je nutné se na jejich klasifikaci podívat z více úhlů.
V odborné literatuře se vyskytuje klasifikace dle medicínských kritérií, dle funkčnosti a dle
aspektů sociálního schování.
1.2.1 Klasifikace dle MKN-10
Mezinárodní klasifikace nemocí na základě vývoje pojmu „poruchy autistického
spektra“, jako zaštiťujícího pojmu pro jednotlivá onemocnění s podobnou symptomatikou,
vytvořilo jednotné a přehledné dělení těchto poruch. Dle MKN-10 můžeme rozlišit
následující poruchy autistického spektra:
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Dětský autismus
Stupeň závažnosti této poruchy bývá různý, nicméně problémy se musí vyskytovat
v každé části diagnostické triády-sociální interakce, komunikace a představivosti. Typický
je výskyt charakteristických projevů ještě před třetím rokem života a značná variabilita
symptomů. Nástup příznaků je možný dvěma způsoby. Buď je nástup postupný, kdy se
typické projevy pomalu objevují již během prvního roku života, nebo přichází, tzv. autistická
regrese- závažný vývojový obrat zpět, kdy dochází k částečné nebo úplné ztrátě
dovedností, které si dítě již osvojilo. Kromě dětí, u kterých se již dříve objevovaly mírné
známky autismu, může autistická regrese nastat i u dětí, které se do té doby vyvíjely zcela
normálním způsobem.
Atypický autismus
Dítě splňuje jen částečně diagnostická kritéria daná pro dětský autismus, nicméně má
mnoho symptomů z behaviorální, sociální i emocionální oblasti, které se typickými projevy
autismu

shodují.

Americký

diagnostický

systém

DSM-IV

atypický

autismus

nezná, MKN 10 tuto poruchu popisuje poměrně vágně. Často bývá diagnostikován, pokud
první symptomy autismu začaly až po třetím roce života, abnormální vývoj je zaznamenám
ve

všech

diagnostických

oblastech,

nicméně

ne

v dostatečném

rozsahu

a závažnosti, případně není naplněna diagnostická triáda či mentální je věk natolik nízký,
že se projevy nedají správně odlišit od mentální retardace (Thorová, 2012, s. 183)
Aspergerův syndrom
Tento typ autismus má mírnější manifestaci, a proto může dojít k jeho diagnostice až
v pozdějším věku. Byl popsaný v roce 1944 psychiatrem Hansem Aspergerem. Od ostatních
typů poruch autistického spektra se liší především absencí opožděného vývoje řeči (ačkoliv
může být vývoj řeči narušen, v pěti letech již děti mluví plynule a mají dobrou slovní zásobu)
a narušení kognitivní složky. Narušený je především psychický vývoj projevující se
v typické triádě problémových oblastí. Přestože intelekt bývá zachován, velká část lidí
s Aspergerovým syndromem nepracuje a žije celý život s rodiči. Mají problémy především
v pragmatickém užití řeči, špatně se zapojují do kolektivu a obtížně chápou sociální
pravidla.(Thorová, 2012)
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Dětská dezintegrační porucha
Syndrom, popsaný v roce 1908 speciálním pedagogem Theodorem Hellerem,
původně nazývaný „dementia infantilis“, uvádí MKN-10 jako „jiná dezintegrační porucha“.
Typické pro tento syndrom je, že i přes uspokojivý vývoj v raném dětství dochází
k vývojovému regresu mezi třetím a čtvrtým rokem života dítěte a nástupu těžké mentální
retardace. Zhoršení stavu může být náhlé nebo postupné a může jej střídat období stagnace
či období zdánlivého zlepšení. Zároveň dochází k emoční labilitě, záchvaty vzteku
a hyperaktivitě, poruch spánku, agresivitě a neobratné, zvláštní chůzi. Dalším projevem je
například abnormální reakce na sluchové podněty. Výskyt dětské dezintegrační poruchy je
odhadován na 6/100 000 (Fombone, 2002 in Thorová , 2012 str. 196). Děti s tímto typem
onemocnění jsou z hlediska celkové adaptability spíše nízko funkční, mívají těžší typ
mentální retardace, epilepsie se u nich vyskytuje častěji než u dětí s dětským autismem
(Moudrisen, 1998 in Thorová, 2012)
Rettův syndrom
Rettův syndrom je vrozené neurologické onemocnění vázané na chromosom X.
Postihuje především dívky, u kterých způsobuje těžké kombinované postižení. Rettův
syndrom byl se svým specifickými symptomy poprvé popsán v roce 1966 pediatrem
Andreasem Rettem, později se dostal do povědomí díky studii vypracované doktorem
Bengtem Hagbergem a jeho kolegy v roce 1983. Až v roce 1999 byly odhaleny první mutace
v genu MECP2, který je uložen na X chromosomu a který řídí bílkovinu MethylCpG protein
2, zásadní pro vývoj nervové soustavy. Potvrdit klinickou diagnózu geneticky však lze pouze
u necelých 80% dívek s Rettovým syndromem, u těch zbývajících se jedná o doposud
nepoznané genové kombinace. Rettův syndrom můžeme pozorovat v různých stupních
závažnosti, které určuje mimo jiné faktory i typ genové mutace.
Typický vývoj dítěte s Rettovým syndromem je v prvních měsících života zdánlivě
normální. V období od šestého do osmnáctého měsíce života dítěte se začne manifestovat
hypotonie, vyšší citlivost na podněty a zpomalený motorický vývoj. Nastupuje opoždění
řečového vývoje a první stereotypní pohyby rukou, třes apod. Mezi prvním a čtvrtým rokem
dochází k regresi vývoje, dítě ztrácí dovednosti, které si již osvojilo. Objevují se nefunkční
stereotypní pohyby rukou. Postupně dochází ke ztrátě schopnosti úchopu, dítě neustále
pohybuje jazykem v ústech, propadá bez zjevné příčiny záchvatům pláče, strachu nebo
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smíchu. Opožďuje se psychomotorický vývoj, dítě ztrácí zájem o své okolí. V průběhu
života dochází k obdobím regrese a stabilizace, částečného zlepšení stavu.
1.2.2 Klasifikace dle funkčnosti
V předchozí části práce bylo vymezeno několik základních druhů poruch
autistického spektra, které se navzájem liší svými konkrétními znaky, nástupem symptomů
i příčinou. Dále je třeba specifikovat, jak se od sebe mohou navzájem lišit osoby se stejným
druhem poruch autistického spektra, ale jiným funkčním typem. Dělení dle funkčnosti sice
není oficiálně uvedeno v klasifikacích, nicméně navazuje na celkový přístup ke klasifikaci
postižení v České republice, který doplňuje medicínské klasifikace postižení (MKN-10)
o mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF, ICF), klasifikující
funkční schopnosti a disability v závislosti na zdravotní postižení.
V České republice vymezujeme tři základní typy autismu dle funkčnosti: vysoce
funkční, středně funkční a nízko funkční autismus. Funkčnost je v tomto případě
vymezována hodnotou IQ, mírou nutné podpory v běžném životě a rozsahem opoždění
vývoje řeči (Bazalová, 2011)
Vysoce funkční autismus
Tento termín byl poprvé použit DeMyerem et al v roce 1981 (Hrdlička, M, in
Hrdlička, M., Komárek, V. (eds) 2004, Attwood, T. 2008, s. 44) pro skupinu autistických
pacientů s nadprůměrnou inteligencí (Bazalová, 2011). Hrdlička specifikuje vysoce funkční
autismus jako postižení bez přítomnosti mentální retardace, tedy za předpokladu IQ 70
a více, a se schopností minimálně částečného samostatného fungování. Uvádí také, že patří
mezi lehčí formy autismu (Hrdlička, M. Komárek, M. 2014). Tento druh autismu bývá často
zaměňován za Aspergerův syndromem.
Vysoce funkční autismus se oproti ostatním typům autismu vyznačuje vysokou
mírou adaptability. V jinak funkční komunikaci můžeme pozorovat zvláštní řeč a případnou
nepřiměřenost výroků, spojenou s nutkavým ulpíváním na tématech a potížemi v udržení
konverzace. Typické jsou verbální rituály. Přesto jedinec většinou dobře reaguje na řeč a je
schopný vyhovět slovním pokynům. V oblasti hry a volného času pozorujeme zvláštní
záliby, ulpívání na omezených zájmech a nezájem o kolektiv. Projevují se potíže s chápáním
pravidel hry a akceptací prohry. Přesto je možné pozorovat alespoň částečnou schopnost
spolupracovat a problémové chování, které bývá upozaďováno lze dobře motivačně
regulovat (Thorová, 2012)
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Středně funkční autismus
Tento druh autismu zaštituje jedince s lehkou nebo středně těžkou mentální
retardací, kde je patrné narušení komunikativní řeči a v běžném projevu jsou znatelné
stereotypie (Hrdlička, 2014). Odborná literatura se příliš neshoduje na tom, jaké mají být
konkrétní hodnoty IQ pro tento druh autismu, nicméně Bazalová (2011) uvádí, že při dělení
na jednotlivé typy nelze vycházet pouze z hodnot IQ, ale naopak má být při diagnostice
kladen důraz na faktory ovlivňující adaptabilitu dítěte.
V oblasti sociálního chování můžeme u tohoto typu autismu pozorovat menší
schopnost navázat sociální kontakt a větší uzavřenost, pasivitu. V komunikaci se manifestuje
obecně snížená komunikační schopnost, zvláštnosti v řeči, echolálie a agramatismy při
zachování schopnosti alternativní komunikace. Ve hře vidíme stereotypní manipulaci
s předměty a ulpívavost na oblíbené činnosti a předměty. Při dobré motivaci bývá dítě
schopné spolupracovat a problémové chování bývá obvykle ve zvladatelných mezích.
Nízko funkční autismus
O tomto druhu autismu mluvíme v případě osob, které mají těžkou a hlubokou
mentální retardaci, bez rozvinutí použitelné řeči, které jen vzácně navazují jakýkoliv kontakt
a v symptomatice jsou v převaze stereotypní a repetitivní příznaky (Hrdlička, 2014). Patrná
je nepřiměřenost sociální kontaktu, neschopnost porozumění řeči, nefunkční echolálie
v kombinaci s jednoduchými hlasovými projevy a ojedinělými slovy. Projevují
se autostimulační aktivity a dlouhotrvající stereotypní pohyby. U osob s tímto druhem
autismu je nutný nepřetržitý dohled a regulace výrazných projevů problémového chování.
Hodnota IQ se opět v literatuře liší.
1.2.3 Klasifikace dle sociálního chování
Díky Lorně Wing známe od roku 1979 tři základní typy sociální interakce u lidí
s poruchou autistického spektra: typ osamělý, pasivní, aktivní- zvláštní. Svou klasifikaci
v roce 1996 pak rozšířila ještě o jeden typ: formální- afektovaný. Kateřina Thorová na
základě svých zkušeností s diagnostikou dětí s poruchami autistického spektra přidala
vzhledem k okolnostem, se kterými se ve své praxi nejvíce setkala, ještě další, pátý typ:
smíšený- zvláštní. Toto rozlišení je v diagnostice poruch autistického spektra běžně
používáno a Thorová doporučuje uvádět typ dle sociálního chování i na diagnostickém
závěru, Upozorňuje také, že typ se může během života jedince s autismem měnit
(Thorová, 2012).
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Typ osamělý (aloof)
Typickým projevem toho typu dítěte s poruchou autistického spektra je minimální
nebo žádná snaha o fyzický kontakt s tím, že mohou mít rády některé konkrétní fyzické
doteky. Dítě bývá odtažité, neprojevuje zájem o sociální kontakt ani o komunikaci, vyhýbá
se očnímu kontaktu, a pokud ho naváže, je vágní a nemá komunikační záměr. V raném věku
chybí přítomnost separační úzkosti. Děti s tímto typem poruchy autistického spektra
nevyhledávají útěchu a reakce okolí na jeho chování na ně nemá vliv. Odmítají kolektivní
hry a mohou v rámci své náhlé aktivity ničit ostatním hračky bez projevu empatie. Během
života se většinou kontakt s blízkými lidmi zlepšuje (Thorová, 2012, volně dle L. Wing).
Typ pasivní (passive)
U tohoto typu můžeme pozorovat omezenou spontaneitu při sociální interakci, které
se ovšem ani nevyhýbá, ani ji neiniciuje. Velká část dětí patřící do této skupiny se těší
z fyzického kontaktu, často si ho ale musí sami řídit. Nedokáží efektivně vyjádřit své
potřeby. Mívají zájem o kontakt s vrstevníky, nicméně mají problém zapojit se do
kolektivních her a z rozhovoru nijak neprofitují. Mají omezenou schopnost poskytovat
útěchu a sociální intuice, empatii projevují jen v omezeném množství. Poruchy chování
bývají u tohoto typu méně časté (Thorová, 2012, volně dle L. Wing).
Typ aktivní-zvláštní (active but odd)
Na rozdíl od předchozího typu projevují tyto děti přehnanou spontaneitu v sociální
interakci, jejich sociální kontakt bývá přes malý či žádný vztah k posluchači silně
nepřiměřený, nedodržují intimní vzdálenosti. Mají velmi rádi jednoduché sociální rituály
a často mají potíže chápat kontext sociální situace. Jejich oční kontakt bývá
nepřiměřený, ulpívavý, bez komunikační funkce, neodpovídající jejich řeči a gestům.
V komunikaci používají řečové persevace na téma jejich vlastních zájmů, někdy zvláštního
charakteru, nepřiměřeně gestikulují, zvláštně používají mimiku, během kontaktu s cizí
osobou ho mohou hladit nebo líbat (Thorová, 2012, volně dle L. Wing).
Typ formální- afektovaný (over-formal, stilted)
S tím to typem se setkáváme především u dětí a dospělých s vyšším IQ. Přes své
dobré vyjadřovací schopnosti jejich řečový projev působí strojeně, především kvůli velmi
formálnímu projevu se sklonem k preciznímu vyjadřování, neschopnosti ironie, žertu nebo
nadsázky. V jejich řeči se také odráží jejich encyklopedické zájmy a přílišná zdvořilost.
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V chování

pozorujeme

silnou

odtažitost,

mohou

působit

velmi

chladně

a konzervativně, a to i v případě rodinných příslušníků, obsedantně trvají na dodržování
stanovených, často bizarních pravidel, projevují neschopnost přizpůsobit se situaci a oblibu
společenských rituálů (Thorová, 2012, volně dle L. Wing).
Typ smíšený- zvláštní
Posledním typem dětí s poruchami autistického spektra dle sociálního chování
rozumíme takové děti, které více či méně vykazují prvky všech z výše zmíněných typů, tedy
prvky aktivity, pasivity a osamělosti. Často to, jak se budou chovat, záleží na aktuální situaci
a sociálním kontextu, chování je tedy velmi nesourodé, projevují velké výkyvy v kvalitě
sociálního kontaktu. Z osamělého typu můžeme pozorovat slovní spojení vyjadřující
nejistotu, z pasivního pak například pěkný sociální úsměv a častý souhlas, z aktivního velký
zájem o úzce vyhraněné téma a z formálního sklon k mentorování a naučené fráze. Svým
chováním mohou vyvolat mylný dojem sociální zdatnosti. Problémové chování může
a nemusí být přítomné. (Thorová, 2012, volně dle L. Wing).

1.3 Některé problémové oblasti poruch autistického spektra
V předchozí části práce byly vymezeny jednotlivé poruchy autistického spektra dle
různých parametrů. Již v tomto dělení lze nalézt konkrétní symptomy a typické příznaky pro
konkrétní poruchy. Nyní je třeba specifikovat obecné problémové oblasti, které jsou typické
pro většinu poruch autistického spektra, a které zaštiťují různorodé projevy tohoto
onemocnění.
1.3.1 Smyslové vnímání
“Stále jsem zmatená u toho, kolik lidí neuznává poruchy smyslového vnímání a bolest
a nepohodlí, který může způsobovat. Poruchy smyslového vnímání jsou velmi reálné a jde
spíše o to, v jaké intenzitě se vyskytuje než o to zda se vyskytuje či nevyskytuje u lidí.“
(Grandin, Panek, 2004, str. 30)
“Zjištění, jak funguje vnímání každého jednotlivého autisty, je klíčové
k tomu, abychom mu porozuměli”(O’Neill in Bogdashina, 2016, str. 95)
Uchopit způsob, jakým většina lidí s poruchami autistického spektra vnímají svět, je
nesmírně složité a často i nemožné, obzvlášť pokud se jedná o soby se sníženou schopností
komunikace. Temple Grandin se se ve své knize „Mozek autisty„ touto problematikou široce
zabývá a uvádí, že vědci se problematice alternativní smyslové reality jen velmi málo věnují.
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Dále rozvíjí myšlenku, že pokud se vůbec o tyto změny ve vnímání zajímají, většinou
dostávají informace o těchto zážitcích zprostředkovaně přes pečovatele nebo rodinu
postiženého, což zásadně zkresluje získané údaje. Pro autistu, který vnímá a přemýšlí
jinak, je často velmi náročné pospat způsobem intaktní populace, co a jak ve skutečnosti
vnímá. Jako příklad situace, kdy změněné vnímání zasahuje do života osob
s autismem, uvádí výpověď Carly Fleischmann z její knihy Carly‘s

Voice: Breaking

Through Autism. Carly ve výpovědi uvádí své pocity při běžné návštěvě kavárny.
„Po ženě, která se mihne kolem našeho stolu, zbyde silná vůně parfému a má
pozornost se přesouvá. Potom vstoupí do hry konverzace od stolu za námi za mým levým
ramenem. Nepříjemná strana manžety mého levého rukávu se mi tře i tělo nahoru
a dolů, to si začíná získávat mou pozornost, zatímco se do různých, které jsou všude
okolo, přimíchá tempo a hukot kávovaru. Pohled na dveře, které se otevíraná a zavírají, mě
úplně pohlcuje. V konverzaci jsem se ztratila, nevím skoro nic z toho, o čem osoba přede
mnou mluvila…Přistihnu se, že slyším pouze to zvláštní slovo.“ (Grandin, Panek, 2004, str.
45)
V Ženevském centru pro autismus provedli studii, která jim měla pomoci získat větší
vhled do způsobu vnímání u autistů. V této studii lidé s autismem anonymně vyplňovali
dotazníky přes internet. Podle získaných dat 81% respondentů hlásilo změněné zrakové
vnímání, 87% změněné sluchové vnímání, 77% taktilní, 30% chuťové a 56% čichové
(Walker and Cantello, 1994 in Bogdashina, 2016).
Již v letech 1960 – 70 byla teorie senzoricko-percepčních abnormalit zvažována jako
jeden z hlavních rysů poruchy, až donedávna ji výzkumníci nebrali příliš vážně. To je
poměrně překvapivé, vzhledem k tomu že u autistů byly nezvyklé smyslové zkušenosti
pozorovány po dlouhou dobu a byly také potvrzeny svědectvími vysoce funkčních
autistů, jsou stále uváděny podle hlavní diagnostické klasifikaci DSM-IV (APA, 1994)
a MKN-10

(WHO,

1992)

jen

jako

vedlejší

(Bogdashina, 2016).
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spektra

Ačkoliv se v cizojazyčné literatuře většinou setkáme s tradičním dělením problémů
se smyslovým vnímáním (většinou na 3 skupiny- vyhledávání smyslových podnětů/
smyslová přecitlivělost/ nedostatečná smyslová citlivost), můžeme tuto problematiku také
rozřadit podle jednotlivých smyslů:
a) Potíže se zpracováním zrakových vjemů- k běžným problémům zrakového
vnímání a zpracování zrakových vjemů patří vizuální stres a například syndrom
skotopické citlivosti. Ten můžeme chápat jako citlivost na určité vlnové délky
světla, která se ale neshoduje se samotným vizuálním zpracováním. Při zrakové
hypersensitivitě může záření, lom světla působit stejně jako jiskření.
Existují ale i lidé s poruchami autistického spektra, kterým chybí schopnost
rozpoznávat specifické zrakové podněty, přestože zrak je nenarušen. V tomto
případě mluvíme o vizuální agnozii. Pokud je těmto lidem dána verbální
instrukce, jsou schopni daný předmět popsat, nicméně schopnost vizuálně jej
rozpoznat chybí (Thorová, 2012).
b) Potíže se zpracováním sluchových vjemů- Při sluchové hypersensitivitě mohou
lidé s autismem pro nás přehnaně reagovat na velmi tiché, nenápadné sluchové
podněty. Často jsou jim nepříjemné i zvuky, které se na první dojem nezdají
výrazné. Lidé s autismem mají všeobecně problém se zpracováním mluvené
řeči, především kvůli obtížím s udržením pozornosti na jeden podnět.
U některých jedinců může hypersenzitivita během života slábnout. Ve snaze
regulovat

hluk

kolem

sebe

mají

lidé

s autismem

tendence

si

broukat, hučet, odříkávat zpaměti vybrané texty (Thorová, 2012).
Nutno podoktnout, že osoby s poruchami autistického spektra mají často
zrakové podněty smíchané se sluchovými. Výzkum funkční magnetické
rezonance v roce 2012 ukázal na fakt, že autistům při poslechu zvukových
podnětů zůstává jejich zraková kůra aktivnější, než je tomu u neurotypických
jedinců (Grandin, 2014).
c) Hmatová citlivost- Především hypersenzitiva je v tomto případě častým
nepříjemným problémem u osob s poruchami autistického spektra. Je možné se
setkat s případy, kdy tyto osoby nemohou nosit oblečení z konkrétního druhu
bavlny nebo textilní vazbou. Různé materiály, struktury a míra hrubosti, se
kterými se během dne běžně setkávají, jim navozují nepříjemné a často
nesnesitelné pocity.
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d) Citlivost na čichové a chuťové vjemy- Je celkem předvídatelné, že osoby
s poruchami autistického spektra budou více senzitivní na výrazné pachy a chutě
(pach rybiny, kořeněná jídla). Nicméně některé známé případy citlivosti mohou
být poměrně překvapující. Temple Grandin ve své knize uvádí případ
děvčete, kterou rozbolí hlava z vůně novinového papíru. Dále uvádí, že někdy se
může zdát, že nepříjemný pocit je navozen chuťovým vjemem, nicméně jde
například o vjem sluchový (křupnutí brambůrků v puse). (Grandin, 2014)
1.3.2 Komunikace
Odhaduje se, že přibližně u 50% lidí s poruchou autistického spektra se nevyvíjí
schopnost efektivně komunikovat (Sturmey &C Sevin, 1994 in Gabriel, Hill, 2010).
Narušená komunikační schopnost je často základním projevem vedoucí
k diagnostickému procesu u dětí s poruchami autistického spektra. Navíc je právě opožděný
nebo atypický řečový vývoj rodičům nejvíce nápadný a stává se tak pro ně prvotním
signálem, že s jejich dítětem nemusí být vše v pořádku.
Osoby s poruchami autistického spektra vykazují obtíže jak ve verbální tak
v neverbální složce komunikace. Tyto obtíže se objevují již ve velmi raném věku, kdy pro
ně bývá obtížné získání schopnosti cílené pozornosti (ukázání na chtěný předmět, ukazování
a podávání předmětů za účelem sdílení zájmu apod.) Děti s autismem mají problémy
s rozvojem preverbální komunikace. Na rozdíl od dětí s autismem, u dětí s běžným
komunikačním vývojem můžeme velmi jednoduše interpretovat jeho komunikační
záměr, například skrze tón hlasu nebo gest, protože používáme stejný způsob interpretace
smyslovým podnětů.
Odhaduje se, že u jedné třetiny až poloviny lidí s autismem se nikdy nerozvine žádná
funkční řeč, jsou funkčně němí. Pokud se funkční řeč podaří rozvinout, můžeme pozorovat
problémy

ve

všech

rovinách

řeči

(fonologicko-fonetické,

lexikálně

sémantické, morfologicko- syntaktické i pragmatické). Na základě diagnostických kritérií
kvalitativních nedostatků v komunikaci dle ICD-10 (WHO 1992) a DSM-IV (APA 1994),
s ohledem na triádu postižení, definovat jednotlivé obtíže:


Opožděný nebo žádný rozvoj mluvené řeči, bez pokusu o kompenzaci pomocí
alternativní komunikace- kvůli malému zájmu jeho užití v sociální komunikaci;



Nechápání řeči jako prostředku ke komunikaci;
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Nedostatečná spolupráce v komunikačním procesu- například neschopnost
iniciovat nebo udržet konverzaci s okolím. Může se objevit schopnost požádat
o něco chtěného, nicméně objevují se velké obtíže v chápání a mluvení
o emocích, pocitech a myšlenkách, ať už cizích či vlastních;



Idiosynkrativní mluva (echolalie, doslovné užívání řeči, neologismy apod.);



Problémy v chápání gest, mimiky, výrazů v obličeji, intonace apod. jako způsobu
předávání informací;



Neadekvátní emocionální reakce na verbální a neverbální projevy druhých;

I přes široký výčet problémů, které se v komunikaci u osob s poruchami autistického spektra
projevují, je nutné si uvědomit, že (jak často výzkumy ukazují) za těmito projevy často
nestojí nezájem komunikovat (malý komunikační záměr), ale spíše snížená schopnost
využití

verbální

a

neverbální

komunikace

pro

jednotlivé

účely

a

často

i nekonvenční, alternativní význam komunikace (jejich vlastní význam komunikace a řeči,
který s nimi nesdílíme). Právě proto, že osoby s autismem využívají řeč jiným způsobem než
osoby bez autismu (O´Neill, 2000, in Bogdashina 2013, s. 174), můžeme pozorovat
zvláštnosti v mluveném v jejich mluveném projevu:


Echolalie- neobjevuje se pouze během vývoje řeči (což je běžné u intaktních
dětí), ale přetrvává do dospělosti, často jako jediný řečový projev;



Záměna zájmen- Jev, běžný u intaktních dětí v konkrétních stádiích řečového
vývoje, u dětí s autismem přetrvává. Panoval názor, že se tak děje z důvodu
snížené schopnosti rozlišit mezi vlastní osobou a okolím. Toto chybné tvrzení
bylo vyvráceno na základě výzkumu, kde děti s autismem prokázaly, že umí
užívat vlastní jména ke správným osobám (Jordan, 1989, 24, str. 169-179);



Extrémní doslovnost;



Metaforická řeč- Tento výraz uvádí Kanner (Kanner, 1943 in Bogdashina, 2005)
jako užívání slov, která mají svůj specifický význam odlišný, než je jejich běžná
definice. Uvádí příklad sedmiletého chlapce s autismem, který řekl: „Annette
a Cecile dělají fialovou.“ Chlapec měl pět lahví s barvami, které pojmenoval
podle Dionnských paterčat (první známá přeživší paterčata), přičemž Anette byla
modrá a Cecile byla červená.;



Neologismy;
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Potvrzování opakováním- Dle Kannera (Kanner, 1943 in Bogdashina, 2005)
souvisí s neschopností užívání slova „ano“, protože pro osoby s autismem je toto
slovo vzhledem k jeho abstraktnosti těžko pochopitelné;



Opakované dotazování- Osoba s autismem většinou nevyžaduje jinou odpověď
než předtím, naopak se často ptá na stejnou otázku proto, aby se ujistil, že stále
platí předchozí odpověď;



Vyžadování stejného řečového scénáře;



Snížené ovládání prozódie – například monotónní, plochý hlas, zvláštní
intonace, rytmus apod. (Bogdashina, 2005)

1.3.3 Představivost, zájmy a hra
Součástí triády problémových oblastí poruch autistického spektra je narušení
schopnosti představivosti, která úzce souvisí s hrou. Představivost se jako celek utváří
v raném dětském věku, kdy od jednoduchých napodobivých her dítě během svého vývoje
přechází ke komplexnějšímu a složitějšímu uvažování, vedoucí ke schopnosti přemýšlení
o myslích druhých lidí, čímž vzniká schopnost plánování. Narušená imaginace má (kromě
motoriky, sociálních dovedností a dalších kompetencí) velký vliv na mentální rozvoj dítěte.
Bez schopnosti imitace se u dítěte neutváří hra a tím dítě přichází o zásadní prostředek
k učení. Nedostatečná představivost tak vede k vyhledávání jednoduchých, předvídatelných
činností a upínání se na stereotypnost v této činnosti. Postupem času tak takové dítě tráví
svůj volný čas odlišně než děti bez narušeného vývoje představivosti a potažmo hry.
Při diagnostickém procesu je kvalita dětské hry, radost z ní a schopnost se do ní
zapojit, velkým ukazatelem míry adaptibility a tíže symptomatiky. To, nakolik je schopnost
hry a představivosti narušená, se odvíjí od konkrétní poruchy autistického spektra a liší se
případ od případu. Existují děti s poruchou autistického spektra, které se rády věnují pouze
velmi primitivnímu zacházení s předměty- roztáčí je, hází s nimi apod. U jiných dětí zase
můžeme při hře pozorovat relativně dobré kognitivní schopnosti, rády si hrají s dřevěnými
číslicemi, skládají puzzle apod. U některých dětí je při hře nebo trávení volného času zřetelná
pohybová stereotypie- houpání se, kývání, prohlížení si prstů apod. Existuje i poměrně malá
skupina dětí s poruchami autistického spektra- Baron-Cohen (1994, in Thorová 2012)
udává, že je to zhruba 20% dětí s poruchou autistického spektra-, která je schopna fantazijní
a napodobivé hry v předškolním věku, nicméně je méně spontánní a různorodá než u jiných
dětí. (Thorová, 2012)
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1.4 Diagnostika poruch autistického spektra
Na základě typických projevů, z nichž některé se objevují již v raném věku dítěte, je
možné začít provádět diagnózu. Proces diagnostiky poruch autistického spektra je poměrně
složitý

a

vyžaduje

komplexní,

interdisciplinární

přístup.

Zahrnuje

především

psychologické, neurologické, psychiatrické, genetické, speciálně pedagogické a foniatrické
vyšetření. Součástí celého procesu by měl být i pediatr, sociální pracovník, rodič a učitel.
Během diagnostiky je zvykem soustředit se na triádu narušení u osob s poruchami
autistického spektra (komunikace, sociální chování, imaginace). Existuje celá řada
standardizovaných testů, které se při diagnostice poruch autistického spektra používají
v kombinaci se zkoumáním specifických projevů chování, uváděných například v manuálu
MKN-10. Součástí diagnostiky je samozřejmě také podrobná osobní a rodinná anamnéza,
jejíž rozsah je určen věkem diagnostikované osoby.
1.4.1 Časový horizont diagnostického procesu
Jak bylo již řečeno, včasná diagnostika je u osob s poruchami autistického spektra
základem pro vytvoření vhodného terapeutického působení. Je ovšem nutné si uvědomit, že
existuje určitá posloupnost určující přibližný věk, ve kterém je pravděpodobné správné
stanovení diagnózy konkrétních poruch.
Ty poruchy, které mají klasické projevy a závažněji zasahují do vývoje dítěte,
například dětský autismus, je možné diagnostikovat již od 18. měsíce věku dítěte
(Thorová, 2012, str. 238). Existuje mnoho výzkumů prokazující, že diagnóza autismu
(typicky se projevujícího, ne však atypického autismu či Aspergerova syndromu- ten zůstává
často bez projevů až do tří let, nebo pervazivní vývojové poruchy), stanovená před třetím
rokem života dítěte může být považovaná za spolehlivou a stabilní (Stone, 1999 in
Thorová, 2012, s. 238).
V předškolním věku může v diagnostice docházet k falešně pozitivním či falešně
negativním výsledkům. Problematický vývoj řeči, opoždění nebo nerovnoměrnost
mentálního vývoje, výraznější poruchy aktivity a pozornosti, úzkostlivost nebo výrazná
vzdorovitost může být mylně považována projevy autismu (přičemž jde o konkrétní
vývojový problém, způsobený například nástupem do školky, ne o symptomy poruch
autistického spektra), stejně tak jako se výše uvedené symptomy mohou nesprávně
považovat za přechodný vývojový problém. Mezi čtvrtým a pátým rokem života dítěte
bývají projevy poruchy nejvýraznější, proto se v tomto období často stanovuje konečná
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diagnóza a zároveň je tato doba ideální pro diferenciální diagnostiku Aspergerova
syndromu, dětského autismu, atypického autismu a dalších pervazivních vývojových
poruch. ( Thorová, 2012, s. 260).
Období školní docházky se vyznačuje zlepšením stavu diagnostikovaných dětí
a ústupem některých symptomů. V mladším školním věku často dochází k diagnostice
mírnějších forem Aspergerova syndromu.
Z hlediska časové posloupnosti je možné formovat ideální diagnostický model:
1. Fáze podezření- K pediatrovi přijdou rodiče, kteří jsou znepokojeni vývojem jejich
dítěte. Ten, vzhledem k podezření na poruchu autistického spektra využije například
dotazník autistického chování u batolat- CHAT (Checklist of Autism on
Toddlers, specifikováno níže). Pokud výsledek vyjde pozitivní nebo si pediatr není
jistý, odešle dítě na vyšetření ve specializovaném pracovišti.
2. Fáze diagnostická- Vyšetření dětským psychologem či psychiatrem (ideálně ve
spolupráci s dalšími odborníky včetně speciálního pedagoga) a další speciální
vyšetření (zraku, sluchu, genetické a neurologické).
3. Fáze postdiagnostická- Rodiče jsou seznámeni s diagnózou svého dítěte, řeší
možnosti terapie a následné péče, učí se orientovat v problematice, vyhledávají
svépomocné skupiny apod. (Thorová, 2012)
1.4.2 Diagnostické a screeningové nástroje
Materiálů vytvořených pro screening a diagnostiku poruch autistického spektra je
opravdu mnoho, některé mají svá specifika pro danou zemi, jiné jsou určené pro screening
v konkrétním věku, další jsou vytvořené pro konkrétní prostředí (např. školní). Pro správnou
diagnostiku či screening je tedy zásadní vybrat vhodný nástroj, který diagnostikovi pomůže
určit další směr, kterým se by měl v diagnostickém procesu ubírat. Přehled některých těchto
nástrojů je uveden v tabulce, některé z nich (které jsou v České republice hojně využívané)
jsou specifikovány dále.
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Tabulka 1: Některé diagnostické a screeningové metody (srov. Thorová, 2012, Bazalová, 2011, Bazalová, 2012.)

NÁZEV

AUTOR A ROK

SPECIFIKACE

ABC
(Autism Behabioral

27 otázek, předškolní věk, výpověď

Krug et al. 1980

rodičů

Checklist)
ADI-R
(Autism Diagnostic
Interview- Revised)

Lord, Rutter el al.

Hlavně předškolní věk,

1994

semistrukturovaný rozhovor s rodiči
Semistrukturované vyšetření, přesně

ADOS
(Autism Diagnostic

Lord et al. 1989

definované aktivity, interakce klientvyšetřující

Observation Schedule)
A.S.A.S.
(The Australian Scale

Garnett, Antwood,

29 položek, detekce Aspergerova

for Aspeger´s

1995, 1998, 2007

syndromu v mladším školním věku

Syndrome)
ASSQ
(Autism Spectrum

Ehlers, Gillberg

Screening

and Wing, 1999

Screening dětí s Aspergerovým
syndromem nebo vysoce funkčním
autismem, 27 položek, 7-16 let

Questionare)
CARS
(Chidren Autism
Rating Scale)
CHAT
(Checklist fo Autism
in Toddlers)

Schopler,

Z TEACCH programu, 15 položek,

Reichler, 1988

provádí rodič či učitel

Baron-Cohen, S.

Od 18 měsíců do 3,5 let. Rozhovor

et al. 1992

s rodiči, 9 otázek

Thorová, 2003

Česká metoda, od 18 měsíců do 3let

DACH
(Dětské Autistické
Chování)
WADIC
(Wing Autistic

Wing

Předškolní věk, rozhovor s rodiči, vede k
diagnóze podle DSM-IV/MKN-10

Disorder Checklist)
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ADI-R: V současnosti jedna z nejlépe ověřených metod diagnostiky autismu.
Provádí se pomocí polostrukturovaného rozhovoru s rodiči dítěte či dospělým s podezřením
na poruchu autistického spektra. Nejlépe je využitelný pro dítě předškolního věku. Dlouhá
administrace (90-120 minut) ovšem komplikuje její využití v běžné klinické praxi. Výsledek
lze převést algoritmem na kritéria MKN-10. Přináší skóry klíčové pro diagnózu v oblasti
sociální interakce, komunikace a chování s opakujícími se a stereotypními tendencemi.
CARS:

v České

republice

často

využívaná

screeningová

metoda.

Jde

o polosktrukturovanou škálu, vyvinutou v rámci TEACCH programu na univerzitě
v Severní Karolíně, obsahující 15 položek. Administrace zabere 30 minut, vyhodnocení 60
minut. Je prováděna rodičem, učitelem či jinou osobou. Škála poskytuje rychlé
posouzení, nicméně nevýhodou je poměrně malá spolehlivost. Výsledné skóre také
orientačně popisuje stupeň závažnosti poruchy.
CHAT: Tato screeningová metoda je rozdělena do dvou částí. V první části rodiče
odpovídají na otázky, v druhé části dochází k přímému pozorování dítěte, které většinou
provádí pediatr na prohlídce v 18 měsících. Celková administrace je asi 20 minut. Zaměřuje
se na schopnost dítěte sledovat pohled druhého člověka, schopnost symbolické napodobivé
hry a schopnost ukázat na něco, co dítě zaujalo. Výzkum, který proběhl v Anglii na 16000
dětech, prokázal, že u 83,3% dětí, které selhaly v těchto třech oblastech, se rozvinul autismus
a u zbývajících byl prokázán abnormální mentální vývoj. (Baron-Cohen, 1996, in
Thorová, 2012, s. 270). Tato screeningová metoda však nedokáže podchytit mírnější formu
autismu a Aspergerového syndormu (Filipek, 1999, tamtéž.)
DACH: Screeningová metoda určená k depistáži dětí s poruchou autistického
spektra, vhodná pro děti ve věku od 18 měsíců do pěti let. V jednoduchém dotazníku
odpovídají rodiče na 74 otázek zaměřených především na vnímání, verbální a neverbální
komunikaci, sociální chování, motoriku a zvláštní pohyby, emoce, hru a způsob trávení
volného času, problémové chování a schopnost adaptace. Vyhodnocení probíhá na základě
shlukové analýzy.
1.4.3 Diferenciální diagnostika poruch autistického spektra
U poruch autistického spektra je možné setkat se s tím, že díky širokému záběru
příznaků a jejich vzájemnému prolínání je někdy problém jejich konkrétní definici vymezit.
V rámci komplexnosti diagnostiky je tedy třeba pomocí diferenciální diagnostiky
stanovit, zda se jedná pouze o autismus, zda se společně s autismem vyskytuje ještě
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jiná, přidružená vada nebo zda symptomy pouze na autismus poukazují, ale ve skutečnosti
se jedná o jinou poruchu s podobnými symptomy. Zároveň také od sebe rozlišuje jednotlivé
druhy autismu.
Poruchy autistického spektra mohou být zaměňovány například s těmito vadami:


Těžká a hluboká mentální retardace;



Specifické poruchy řeči;



ADHD;



Elektivní mutismus;



Landau- Kleffnerův syndrom;



Sekundární poruchy sociální interakce a komunikace dětí se smyslovým
postižením;



Obsedantně kompulzivní porucha;



Hyperkinetické poruchy;



Paranoidní poruchy osobnosti;



Deprese;



Sociální deprivace.

1.5 Vybrané terapeutické přístupy pro poruchy autistického spektra
Z předchozího textu vyplývá, jak složitý je mechanismus autismu a jak dalece
ovlivňuje chování a prožívání jedince. Je tedy jasné, že rodiče dětí, u kterých byly projevy
autismu diagnostikovány, se všemi silami snaží najít způsob, jak autismus vyléčit nebo
alespoň zmírnit jeho projevy. Bohužel je nutné si uvědomit, že autismus vyléčit nelze, a že
neexistuje žádná zázračná metoda nebo dieta, která by stoprocentně fungovala. Přestože
existuje celá řada přístupů, o jejichž zázračnosti tradují báje (například metoda pevného
objetí, bezlepková dieta a podobně) jejich účinnost většinou není vědecky ověřena a často
jsou vědeckou veřejností odmítána. V následující kapitole proto budou uvedeny příklady
některých přístupů, které jsou již delší dobu používané u nás či v zahraničí a mají podporu
speciálních pedagogů a rodičů.
Je všeobecně známo, že kombinace více behaviorálních technik a nácvik efektivní
komunikace je poměrně účinnou terapií poruch autistického spektra. Je jistě ještě nutné
dodat, že základem k účinné terapii autismu (stejně jako všech dalších onemocnění) je
včasná a profesionálně provedená diferenciální diagnostika. Díky rané diagnostice je možné
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začít v útlém věku dítěte s včasnou intervencí, která se během života dítěte upravuje
a rozvíjí. Dle Thorové (2012) můžeme tuto intervenci rozdělit do třech linií:
Adaptivní intervence: Osoby s autismem často nejsou schopni rozklíčovat pro nás
běžně používané symboly a kódy. To jim znemožňuje pochopit, předvídat a kontrolovat
situace v reálném životě, což často vede ke kognitivní deprivaci a následnému
problémovému chování. V rámci adaptivní intervence dochází k nácviku běžných
činností, rozvoji komunikace a sociální interakce, zvýšení míry sebeobsluhy a samostatnosti.
Díky tomuto působení pak dochází ke zlepšení adaptability a vytvoření žádoucích
dovedností.
Preventivní intervence: Prostředí, které je bez úprav pro osoby s poruchami
autistického spektra často matoucí a způsobuje jim dyskoncentraci, percepční a komunikační
potíže, je v rámci preventivní intervence upraveno tak, aby jim nabízelo bezpečí a jistotu.
Úprava prostředí (ve škole, doma a podobně) může být částečná nebo úplná. Dítě tak není
nuceno přizpůsobovat se běžným podmínkám, ale naopak prostředí je adaptováno dle
specifik jedince, což snižuje riziko vzniku nežádoucího chování.
Následná intervence: V této linii intervence jsou využívány různé behaviorální
techniky a funkční analýza. Úkolem této roviny je zpracování a následné odstranění
problémového chování, jako je odmítání sociálního kontaktu, sebepoškozování, senzorická
hypersenzitivita nebo agresivita a rigidní rituály.
1.5.1 TEACCH program
„Treatment and Education of Autistic and Comunication handicapped Children“ je
soubor intervencí, který je v USA zaveden po desetiletí. Široká odborná veřejnost se shoduje
na tom, že tento speciálně pedagogický program je účinným nástrojem pro vzdělávání
a terapii dětí s poruchami autistického spektra. Vychází ze stejného principu jako
strukturované učení. Klade důraz za včasnou diagnostiku a následnou péči, která respektuje
specifika poruchy.
Zásady TEACCH programu:


Integrace dětí s poruchami autistického spektra do společnosti;



Aktivní generalizace dovedností (prostupnost školního a domácího prostředí);



Úzká spolupráce s rodinou;



Hodnocení a intervence jsou v přímém vztahu;
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Pozitivní přístup k dětem i přes jejich problematické chování, aktivní
pedagogická intervence, která vede ke zlepšení chování.

„Základní intervenční strategií TEACCH programu je strukturovaná výuka
s důslednou vizuální podporou, vycházející z individuálního hodnocení každého žáka.“
(Jelínková 2001, s. 53)
Charakteristika TEACCH programu:


Je kladen důraz na sestavení individuálního plánu, který dětem s autismem
a jejich rodinám pomůže v běžném životě redukovat nežádoucí chování;



Fyzická struktura- velmi názorná organizace prostoru (například ve třídě) snižuje
dyskoncentraci a pomáhá mu se v prostoru orientovat;



Veškeré materiály pro dítě jsou srozumitelně rozřazené a označené;



Při plánování struktury učení a návrhu prostoru jsou zvažovány individuální
potřeby dítěte;



Využívání denních režimů, plánů a procesuálních schémat, které díky vizuální
podpoře pomohou dětem s autismem kompenzovat paměťový handicap
a podporují komunikační dovednosti;



Pokyny jsou dítěti podávány jak slovní, tak vizuální formou (např. použitím
výměnného obrázkového komunikačního systému), případně jinou alternativní
formou.

Celkově se program snaží poskytnout pomoc ve třech hlavních oblastech života
člověka s poruchami autistického spektra, tj. uspořádání domácí péče, vzdělávání
a společenské uplatnění (Schopler; Mesibov 1997, s. 18).
1.5.2 ABA
Přestože se aplikovaná behaviorální analýza může jevit jako poměrně nová
metoda, stojí za ní více než 50 let vědeckého výzkumu. Na začátku 60. let minulého století
se aplikací behaviorální analýzy začal věnovat tým pracovníků univerzity v Kalifornii
vedený psychologem O. I. Lovaasem. Lovaas zformoval první intenzivní behaviorální
intervenci pro děti s autismem známou jako ABA terapie nebo „Lovaasův program“. V roce
1981 Lovaas publikoval principy ABA terapie v knize „Teaching developmentally Disabled
Children“.
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Tato terapie čerpá z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním
vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Používá systematicky uspořádané
metody, techniky, nástroje a strategie. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč
určité chování vzniká a jak ho eliminovat a nahrazovat je alternativním způsobem chováním.
Zároveň se pracuje na nových dovednostech, které dítěti pomáhají k adaptaci na prostředí,
zvýšení míry samostatnosti, komunikace a sociální interakce. Na již nabyté dovednosti
navazuje nácvik dalších, obtížnějších dovedností. Zabývá se funkčním vztahem mezi
prostředím a lidským chováním.
Při uplatňování ABA terapie terapeut vychází z předpokladu, že určité chování je
spuštěno předchozím faktorem a udržováno faktory, které mu následují. Tento předpoklad
lze vyjádřit vztahem:
Schéma 2: Vztah podnětu, chování a následku

A (antecedent)- podnět
B (behavior)- vlastní chování
C (consequence)- následek

Určitému chování (B) vždy předchází určité podněty (A). Pokud se má určité chování
(B) v budoucnu opakovat, musejí se po něm vyskytovat takové následky (C), které subjektu
přinášejí zisk a jsou pro něj motivací k používání stejného konkrétního chování (B) při
stejných podnětech (B).
(A) Můžeme chápat jako spouštěcí podněty a můžeme je rozdělit na vnější a vnitřní.
Vnitřní podnět je například emocionální stav, potřeba, motivace nebo myšlenka, tedy to, co
se děje v člověku těsně před začátkem chování, které bychom označili za problémové.
Za vnější podnět označujeme cokoliv, co se nachází v blízkém okolí člověka před výskytem
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problémového chování, tedy například přítomnost nebo naopak nepřítomnost nějakých
podnětů, chování lidí či zvířat v jeho okolí.
Pro změnu problémového chování terapie využívá postup, který volně vychází
z terapeutického postupu EDM- Eden Decision Model (Holmes, 1997).
Postup můžeme rozdělit do pěti kroků. Je nutné dodržovat pořadí jednotlivých kroků:
1. Zaznamenávání problémového chování – snažíme se zjistit, kdy, kde, s kým a při
čem se problémové chování vyskytuje nebo nevyskytuje, co se před tímto chováním
děje a co mu následuje. V rámci funkční analýzy zjišťujeme, proč se toto chování
vykytuje a proč nemizí. Zároveň se zamýšlíme nad vhodným systémem odměn.
V rámci analýzy je třeba brát v potaz i aktuální fyzický stav dítěte.
2. Analýza prostředí- V rámci této fáze se zabýváme působením prostředí na klienta
a naopak působením klienta na prostředí. Na klienta může prostředí působit pomocí
primárních vlivů- těch, které jsou pro klienta přímo fyzicky nepohodlné, například
nepříjemné osvětlení, nevhodná teplota v místnosti, nevyhovující nábytek apod.
(viz. kapitola 1.3.1), dále pak sekundárními vlivy- časová neorientovanost osoby
s autismem nebo nejednoznačné a matoucí chování personálu.
3. Analýza činností a volného času- Snažíme se zjistit, zda úkoly, které klient během
dne dostává, pro něj mají smysl a jestli nejsou příliš dlouhé či nudné. Strukturujeme
je podle procesuálních schémat a strukturovaného učení.
4. Odměny za vhodné chování- vytvoření systému odměn, který má za úkol zvýšit
výskyt žádoucího chování. Jedná se především o materiální odměny (jídlo, žetony
apod.), odměny aktivitami a sociální odměny (úsměv, pohlazení apod.). Užívání
Sociálních odměn je u klientů s poruchami autistického spektra poměrně málo
využívané a obecně platí, že čím vyšší míru mentálního postižení klient má, tím
jednodušší způsob odměny zvolíme. Zároveň je u materiálních odměn nutné mít
jistotu, že odměna je pro klienta žádoucí a stále aktuální (Nakonečný, 1996).
5. Averzivní tlumení- Pokud selže metoda pozitivní motivace a je nutné aktuálně
zvládnout problémové chování, je zde možnost restriktivních postupů. Jedná se
o fyzické, mechanické a farmakologické způsoby zamezovaní nežádoucího chování.
Užívání restriktivních postupů a averzní terapie je nicméně velmi diskutabilní.
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1.5.3 Podpůrné terapeutické přístupy
Kromě hlavních terapií, představující především komplexní působení na jedince,
existují také alternativní, doplňkové terapie, které je často vhodné zařadit do terapeutického
plánu jedince s poruchou autistického spektra, ať už jako prostředek k uvolnění, zmírnění
stresu či v rámci terapeutického nebo pedagogického působení.
Muzikoterapie
V rámci terapeutického procesu je muzikoterapie poměrně hojně využívaná
a aplikuje se velmi různorodě. Obecně můžeme muzikoterapii rozlišit na aktivní (kdy klient
hudbu produkuje) a pasivní (kdy klient hudbu vnímá). V rámci takzvané interaktivní
muzikoterapie například rodič pracuje s dítětem a muzikoterapeut podporuje vznikající
interakce hudbou (Christie, 2005 in Thorová, 2012, str. 393). Odborná veřejnost se shoduje
na tom, že muzikoterapie podporuje emocionální komunikaci a je proto vhodná pro rozvoj
sociální interakce. Mnoho osob s poruchami autistického spektra má rádo hudbu a různé
zvuky, nicméně i zde platí výjimky (například u poruch smyslového vnímání, viz kapitola
1.3.1), je proto nutné vždy posoudit preference konkrétního klienta.
Výzkum provedený v roce 2005 analyzoval data čtyřiceti jedinců s poruchami
autistického spektra (ve věku od 2 do 49 let), kteří po dva roky podstupovali terapii hudbou.
Všichni vykazovali pokroky v komunikaci a užití jazyka, stejně tak i v dalších
oblastech, například

v behaviorálních,

kognitivních

a

perceptuálních

motorických

schopností (Kaplan a Steele, 2005, in Grandin, 2014, str. 134)
Arteterapie
Tento program je obecně pro osoby s autismem velkým přínosem především
z hlediska relaxace, emočního uvolnění a sebevyjádření. Klienti, kteří nemají kreativní
potenciál, mohou využívat šablony, které jim pomohou dosáhnout výsledku. Mnoho dětí
s poruchami autistického spektra kreslí velmi originálně a za jejich díla by se nemusel stydět
ani akademický malíř. (Thorová, 2012)
Zooterapie
Někteří jedinci s poruchami autistického spektra velmi dobře reagují na kontakt
s terapeutickým zvířetem (nicméně jak bylo již zmíněno, je nutné předem uvážit
individualitu klienta). V praxi se hojně využívá Canisterapie, kdy se klient při kontaktu se
psem učí nejrůznějším dovednostem.
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Ergoterapie
Tato terapie funguje na základě teorie, že kromě výsledku může i samotná práce mít
terapeutický vliv. V rámci uplatňování tohoto konceptu se tedy můžeme soustředit na výrobu
nějakého produktu (například tkaní na stavu, košíkářství) nebo na nácvik nějaké konkrétní
činnosti (například z kategorie sebeobsluhy). Některé osoby s poruchami autistického
spektra manuální práce uklidňuje a stejně jako v arteterapii mohou být jejich výrobky velmi
originální.
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2 Snoezelen
Následující kopilota má za úkol přiblížit pojem Snoezelen, vymezit jeho zásady
a přínosy pro klienty a specifikovat jednotlivé technické a organizační požadavky. V rámci
teorie se také zabývá určitým rozporem, zda je Snoezelen terapie v pravém slova smyslu, či
zda je to pouze prostředek k relaxaci a trávení volného času.
Snoezelen je poměrně nový pojem, který se k nám ze zahraničí postupně dostává
a česká speciálně pedagogická a terapeutická společnost se s ním učí pracovat. Přestože ještě
před pár lety nebyla tato terapie v našem prostředí příliš známá, dnes se využívání této
terapie postupně stává standardem a odborná veřejnost se čím dál více zajímá o její účinky
na klienty.

2.1 Vymezení pojmu, vývoj metody
Snoezelen

je

metoda

multismyslové

stimulace,

kterou

řadíme

mezi

tzv. alternativní, podpůrné terapie. V průběhu její historie se koncepce v určitých mezích
vyvinula a změnila.
Poprvé se s teorií metody Snoezelen můžeme setkat v sedmdesátých letech minulého
století, kdy dva američtí psychologové Cleland a Clark referovali o svém výzkumu
zaměřeném na podporu rozvoje komunikačních schopností a změny chování právě díky
vybraným smyslovým podnětům u osob s vývojovými vadami, hyperaktivitou, mentální
retardací a autismem. Byly jim poskytovány v přizpůsobených místnostech smyslové
podněty, které dle autorů měly vést k rozvoji osobnosti. Toto počínání dostalo název
„Sensory cafeteria“. Z toho pak vychází nizozemští odborníci Ad Verheul a Jan
Hulsegge, kteří ve vlastních podmínkách rozvíjejí tuto činnost v rámci volnočasových
aktivit ústavní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. To bylo inspirací
k výstavbě speciálních pokojů, které se zásadně lišily od světa, ve kterém tyto soby žily.
Hlavní myšlenkou zůstalo nalezení komunikačního kanálu pro lepší spolupráci mezi
osobami s určitými obtížemi nebo defektem, a intaktní společností. Po rozvoji této metody
a několika přestavbách vzniklo pod záštitou Ad Verheula „Centrum Snoezelen“, které je
dnes se svou rozlohou 350 m2 mimo jiné i místem setkání odborníků a konání konferencí
(Mertens, 2002).
Samotné slovo Snoezelen vzniklo jako novotvar dvou nizozemských vychovatelů
pracujících v centru de Hartenberg´s Heeren Loo. Výraz vznikl jako kombinace slov
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„snuffelen“ (cítít vůni) a „dozelen“(pospávat, relaxovat). V češtině neexistuje k tomuto
novotvaru žádný ekvivalent.
Pojem Snoezelen můžeme v literatuře nalézt v podstatě ve dvou smyslech. Zaprvé
jako označení metody (speciálně pedagogická, terapeutická) zadruhé jako místnost
(speciálně vytvořené prostředí). Často je metoda práce nazývána Snoezelen a prostor pak
jako Multismyslová (multisenzoriální) nebo psychorelaxační místnost.
Mezinárodní Asociace Snoezelen-MSE (ISNA-MSE) uvádí na svých oficiálních
stránkách novou definici Snoezelenu, přijatou v roce 2012 v americkém státě Alabama:
MSE/Snoezelen je definován jako dynamický soubor duševního vlastnictví, založený na
citlivém vztahu mezi účastníkem, kvalifikovaným společníkem a kontrolovaným
prostředím, kde je nabízeno mnoho možností senzorické stimulace. Metoda, vyvinuta
v polovině 70. let je celosvětově užívána a řídí se etickými principy obohacování kvality
života. Tento sdílený přístup má uplatnění v oblasti volnočasových aktivit, terapii
a vzdělávání a probíhá ve vymezeném prostředí, vhodné pro kohokoliv. (Isna-mse, překlad
vlastní) Z této definice můžeme uchopit několik důležitých aspektů této metody, které ji
charakterizují. Zaprvé, že jde o koncept stimulující základní lidské smysly. Zadruhé, že je to
terapie, kterou lze zásadně individualizovat a je vhodná pro široké spektrum klientů
s různými potřebami. Nakonec za třetí, že se provádí na vyhrazeném, upraveném místě za
přítomnosti kvalifikovaného terapeuta.
Autoři Kok, Peter a Choufour (2000) považují Snoezelen za příjemné a speciálně
upravené

prostředí,

které

má

za

úkol

stimulovat

smysly

skrze

zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové podněty, bez potřeby a nutnosti rozvoje
exekutivních funkcí.

2.2 Principy metody Snoezelen
„Právě ve snoezelenu je vše dovoleno, zde nikdo nikoho k ničemu
nenutí, naopak, každý si dělá právě to, co v danou chvíli chce. Zejména dobrovolnost využití
nabídky je velmi důležitá. Hlavním cílem tedy není zlepšení výkonu či naučení se něčemu
novému, ale hodnota spočívá ve využití volného času, v různých aktivitách nebo jen
příjemné uvolnění. Spojuje myšlenku dynamiky s relaxací. Smysl vidíme v příjemné
atmosféře, vyvolávání kladných emocí, zážitků a v možnosti získání skutečného
mezilidského kontaktu“ (Truschková 2007, s. 90-91).
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Jedná se tedy o koncept předpokládající, že naše vnímání základními smysly
a získávání zkušeností pomocí poznávání okolí má zásadní vliv na náš komplexní rozvoj.
Osoby se speciálními potřebami mohou ale tyto zkušenosti nesprávně prožít a zpracovat.
Podstatou této metody, jak uvádí Kok (2000), je poskytnutí individuální a přirozeně návazné
senzorické stimulace v přijatelném a nestresujícím prostředí, bez potřeby a nutnosti rozvoje
vyšších kognitivních oblastí, kupříkladu logických a abstraktních procesů myšlení
a paměti.(srov. Kok et al., 2000 in Janků, 2010)
V konceptu Snoezelen lze pokládat za nejdůležitější osobní předpoklady, schopnosti
a dovednosti jedince, jeho preference a potřeby, touhy a možnosti socializace. Toto pojetí
umožňuje přizpůsobení individualitám konkrétního člověka. Současně ale také nabízí plnou
orientaci na jedince například s těžkým postižením, s cílem uspokojit jeho
fyzické, emocionální, psychické a duševní potřeby. (Janků, 2013)
2.2.1 Snoezelen jako terapie nebo relaxace
Z uvedených principů vyplývá, že Snoezelen je široce využívaný soubor aktivit. Jak
uvadí Hulsegge a Verheul„...Existuje velké množství osvětlujících definic, které popisují, co
přesně metoda Snoezelen je, avšak pouze skrze slova a částečně předávané představy nejde
ukázat, co se přesně pod tímto pojmem zamýšlí. Konečně jen osobní zážitek a zkušenost nám
může poskytnout skutečný obraz o této metodě…“ (Hulsegge, Verheul, 1989, str. 158). Je
proto důležité rozlišit, zda se v jeho konkrétním užívání bude jednat o např. volnočasový
program, jakousi formu relaxace, nebo zda hodláme tento koncept využít pro cílenou, i když
podpůrnou terapii klienta s konkrétním postižením. V druhém případě musí mít terapie
jasnou podobu, jak uvádí Filatova (2014, s. 87) „„Snoezelen terapií můžeme nazvat takový
způsob práce s klientem, kterou řídí kompetentní, proškolený odborník, jehož jednání vede
ke zmírnění nebo odstranění potíží klienta. Nezbytnou součástí Snoezelen terapie je plán
terapie přiměřené délky s jasně specifikovaným cílem vycházející z komplexní diagnostiky
podmíněné doložitelnou zpětnou vazbou v podobě relevantní dokumentace. Snoezelen
terapeut svou praxi vykonává pod trvalou supervizí.“
Slevin a McCleland (1990) tvrdí, že Snoezelen je možné považovat za terapii, pokud
sledujeme konkrétní terapeutické cíle, má pozitivní terapeutický efekt a její terapeutická
hodnota je minimálně v reorganizaci, exploraci nebo dalším vývoji jedince.
Z výše uvedených vymezení lze usoudit, že pokud pro uplatňování metody
Snoezelen vytvoříme odborné zázemí terapeutů, plánovaný a cílený postup založený na
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komplexní diagnostice klienta a možnost zpětné vazby, je možné ji efektivně využívat jako
terapii. Naopak nepromyšlená práce v rámci Snoezelenu vedená neodborným personálem
může vést k chaosu, pasivitě či percepčním zahlcením klienta. V takovém případě může
u klientů docházet k agresivitě nebo naopak apatii. (Filatova, Janků, 2010)
2.2.2 Snoezelen a další terapie
Mezi základní principy Snoezelenu patří i fakt, že v místnosti je dovolené prakticky
cokoliv, co klientovi přináší pozitivní zkušenost. Právě díky tomu je možné v rámci
praktikování Snoezelenu používat i prvky z dalších podpůrných terapií a vzájemně je
propojovat. Je ovšem nutné nezapomínat na samotnou koncepci Snoezelenu. Kromě
alternativních terapeutických metod, jako je Bazální stimulace, Psychomotorika, Bobath
koncept, míčkování, oroficiální stimulace a dalších, můžeme do Snoezelen místnosti včlenit
i ucelené podpůrné terapie:


Muzikoterapie- Velmi vhodným doplňkem aktivit v multismyslové místnosti.
Samotná místnost je pro muzikoterapii díky svému relativnímu odhlučnění
ideální. Často se využívají aktivní prvky tohoto působení, tedy zpěv, hra na
nástroje, poslech hudby, rytmické hry apod.



Animoterapie- Přítomnost zvířat pomáhá v místnosti u některých klientů
probudit emoční citlivost, navozuje pocit bezpečí a uklidňuje.



Aromaterapie- Po nastudování působení různých vůní na jednotlivé klienty je
možné do místnosti umístit vonné svíčky, tyčinky a éterické oleje. Mohou
pomoci klienta uklidnit a navodit příjemnou, známou atmosféru.



Dramaterapie- Protože Snoezelen místnost se může přizpůsobit konkrétním
potřebám, je možné ji upravit tak, aby u klienta probouzela aktivitu nebo
navozovala pocity uvolnění. Z toho důvodu je vhodné do této místnosti v rámci
dramaterapie zařadit například nácvik sociálních dovedností, výměnu rolí apod.

2.3 Přínosy Snoezelenu pro klienty
Díky své flexibilitě je Snoezelen využíván jako původní volnočasová aktivita, má
své uplatnění jako podpůrná edukační metoda s primárním důrazem na vzdělávání formou
zkušeností, a také (jak je zdůvodněno výše) je již pojímána i jako právoplatná terapeutická
metoda. Je využívána u všech věkový skupin. Existují studie, které dokládají pozitivní vliv
Snoezelenu na komunikační dovednosti, emocionálního stavu a redukci nežádoucího
chování (Hotz, Castelblanco, 2006, Shapiro, Parush 1997).
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Je ovšem důležité uvědomit si, že není možné vytvořit prototyp místnosti, který by
splňoval potřeby všech klientů s různými potřebami. Je vždy nutné vycházet
z individuálních potřeb klienta a v rámci možností tak místnost patřičně upravit, přeměnit.
Dle Verheula (2003) je metoda Snoezelen určena zvláště klientům s těmito typy
diagnóz:


Tělesné, mentální, smyslové a kombinované vady;



Duševní poruchy, psychózy, deprese;



Neurologické poruchy, Parkinsonův syndrom, skleróza multiplex atd.;



Demence;



Poruchy chování a emocí u dětí a mládeže (agresivita, poruchy emocionální
a volní složky atd.);



Syndrom ADHD, ADD (poruchy pozornosti, hyperaktivity a impulzivity), LMD
a specifické vývojové poruchy učení;



Diagnózy v geriatrické problematice atd.

Účinky Snoezelenu se díky přizpůsobení potřeb klientům u různých druhů postižení
liší. U klientů s mentálním postižením můžeme očekávat jiný dopad Snoezelenu než
například u klientů s ADHD.
2.3.1 Klienti s mentálním postižením
„Typickým znakem poznávacích schopností mentálně postižených je omezenější
potřeba zvídavosti a preference podnětového stereotypu“(Vágnerová, 2014, str. 292)
V případě klientů s mentálním postižením si při aplikaci Snoezelenu většinou
klademe za cíl aktivaci a stimulaci smyslových orgánů. Jinými slovy, díky pobytu
v multismyslové místnosti dojde k rozšíření spektra smyslových vjemů, které může klient
zpracovat.
Interaktivní

funkce

je

nezbytnou

podmínkou

pro

úspěšné

používání

multismyslového prostředí, která zahrnuje kromě nezbytnosti technického vybavení také
sociální stránku se snahou o komunikaci projevená ve snaze klienta/uživatele sdílet
zkušenost či demonstrovat libost či nelibost (Fowler, 2008)
Snoezelen a těžké nebo kombinované postižení
Podle Fröhlicha (2003), osoby s těžkým postižením žijí v podmínkách komplexního
narušení značného množství jejich schopností. Postižené jsou zpravidla všechny možnosti
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prožívání a výrazové možnosti. Značně omezené nebo pozměněné jsou i kognitivní,
fyzické, emocionální, ale rovněž sociální a komunikační zručnosti. Jedná se o postižení
člověka jako celku ve všech životních výkonech, které je tak závažné, že ve většině oblastí
života naráží na hranice toho, co je v našem společenském styku i v tom nejširším smyslu
považované za běžné.
Do multisenzorické místnosti proto často míří klienti s vícenásobným postižením,
jako například kombinaci mentálního a smyslového (například slabozrakost), popřípadě
pohybového deficitu (DMO). Speciálně upravené prostředí, pokud je v rámci pravidel
Snoezelenu správně používáno, může pomoci k všestrannému vývoji. Dle konkrétního
vybavení místnosti (viz, kapitola 2.5.2) lze klientům s kombinovaným postižením například
kromě smyslového zážitku poskytnout i možnost aktivně ovlivňovat dění v místnosti
(prostřednictvím interaktivních ovladačů) a tím jim umožnit pocit, že dělají něco bez pomoci
cizí osoby.
V oblasti pohybového rozvoje můžeme očekávat například:


Regulaci tělesného napětí – uvolnění spastických částí těla;



Zlepšení koordinace pohybů;



Rozvoj vestibulárního vnímání, kontroly vlastního těla v prostoru.

V oblasti sociálního rozvoje Snoezelen nabízí:


Kontakt jednotlivce s těžkým a vícenásobným postižením se svým prostředím;



Zpřístupnění oblíbených a preferovaných stimulů;



Možnost volby;



Snížení míry závislosti na druhé osobě;



Okamžitou zpětnou vazbu na vlastní aktivitu;



Rozvoj hry;



Učení a pochopení vztahu mezi příčinou a následkem.

Tyto skutečnosti příslibem v posílení kompetencí těchto jednotlivců, aby byli
samostatnější v komunikaci s druhými, měli přístup k volnočasovým aktivitám a mohli si
osvojit přiměřené sociální zručnosti (Reichle, 2011).
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2.3.2 Snoezelen ve školním prostředí
Snoezelen je hojně využíván také ke zkvalitnění edukačního procesu a ke zmírnění
nebo eliminaci nežádoucích problémů při vzdělávání. Pozitivní přínos můžeme očekávat
například v těchto oblastech:


Motoriky a komunikace;



Senzorického vnímání;



Seberegulace, pozornost a koncentrace;



Sebeobsluhy, samostatnosti a nezávislosti;



Emocionality;



Socializace a integrace;



Rovnováhy mezi uvolněním a aktivací;



Vztahů mezi žáky a učiteli.

2.3.3 Osoby s PAS
Klienti s poruchami autistického spektra jsou specifickou skupinou, která vyžaduje
speciální přístup i při využívání Snoezelenu. Pokud jsou dodrženy dané principy, Je možné
konstatovat, že vlivem Snoezelen terapie u klientů s poruchami autistického spektra dochází
k následujícím výsledkům:


Zvýšená schopnost relaxace;



Změna senzitivity;



Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností;



Zlepšení interakce mezi personálem a klientem;



Zvýšení iniciativy a spontánnosti;



Zvýšená schopnost koncentrace;



Redukce potřeby autostimulačního chování;



Snížení výskytu agresivního a autoagresivního chování;



Snížení stresu a napětí.

Důležité je umět najít vhodný způsob práce s touto skupinou klientů v prostředí
Snoezelen. Jak uvádí Linda Messbauer (2008 in Ponechalová, 2010, str. 65): „Přesto ve
Snoezelenu

při

práci

s

klienty

s

PAS

neexistuje

přímý

vztah

mezi

příčinou a následkem, neexistuje recept/návod pro všechny. Co je možné vždy, je příležitost
pro velmi individualizovaný proces, pro motivaci, odměnu a povzbuzení klienta dělat
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pozitivní změny pro sebe samého. Snoezelen je místem výběru a provádění praktických změn,
neboť je bezpečný, předvídatelný a možno říci i zábavný. Je to místo nových výzev, protože
zde nedochází ke stresu z očekávání, čímž dovolujeme klientovi zažít zkoušení bez strachu.“
U klientů s poruchami autistického spektra je při Snoezelenu také jedním
z nejdůležitějších cílů navození radosti z nabízených aktivit, dosažení uvolnění
a uklidnění. Pozorováním chování dítěte v rámci Snoezelenu místnosti zjišťujeme, která
forma stimulace je pro konkrétní dítě vhodná a kterou naopak odmítá. Tím dokážeme
vytvořit příjemnou atmosféru podle jeho představ. Expresivní komunikace, stejně jako
porozumění řeči, bývá u dětí s PAS narušená. To jim však nebrání vytvářet si a budovat
nové vztahy s okolím. Vývin interakce mezi účastníky komunikace vychází
z pozitivního

posilňování

rozpoznaného

úspěšného

chování

obou

účastníků.

(Ponechalová, 2010). Během hodnocení reakcí lidí s poruchou autistického spektra na
průběh terapie můžeme zaznamenat 3 druhy odezvy: pasivní – nereaguje, oponent
– odmítá, aktivní, ale bizarní – reaguje, ale nepřiměřeným způsobem.

2.4 Zásady Snoezelenu
K charakteristice

Snoezelenu

lze

využít

takzvaného

„didaktického

trojúhelníku“, který vznikne díky harmonickému vztahu tří základních činitelů: Správně
uspořádaného prostoru- klienta- terapeuta, s cílem dosahovaného efektu (viz schéma
3). Velkou roli zde hraje speciálně upravené prostředí a odpovídající pomůcky a přístroje.
Terapeut (vychovatel, učitel), musí znát podstatu působení smyslových vjemů tak, aby je
mohl cíleně a bezpečně využívat. Důležitý je ovšem také vztah klient-terapeut, stejně jako
dobrá atmosféra bez emocionální zátěže. (Vitásková, 2010, str. 131)
Schéma 3: Didaktický trojúhelník
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Didaktický trojúhelník vyznačuje tři důležité předpoklady pro práci ve Snoezelenu:


Prostor = vlídná vnější atmosféra, která zahrnuje příjemnou teplotu, příjemné
osvětlení, nepříliš hlasité zvuky.



Terapeut = osoba, která vyzařuje vnitřní klid a otevřenost k vlastním tělesným
a emocionálním signálům.



Klient = osoba připravená k přijímání a sdělování podnětů, které na něho působí.
(Filatova, Janků, 2010)

Ke každému z těchto předpokladů se pak váže jeden faktor pro práci v prostředí
Snoezelenu.

K prostoru

se

váže

příjemná,

otevřená

atmosféra

(tlumené

osvětlení, odhlučnění, odpovídající teplota a dobře vyvětraná místnost). K faktoru terapeuta
je předpokladem jeho vnitřní klid a otevřenost, zatímco u klienta jeho bezděčná pozornost
(Mertens, 2003, in Janků, 2010).
2.4.1 Žádoucí vlastnosti a kompetence terapeuta
Terapeut (v prostředí Snoezelenu je možné také používat termín Průvodce), je
zásadním elementem dobře provedeného multismyslového sezení. Snoezelen můžeme
nalézt v rozličných zařízeních, od mateřské školy přes rehabilitační zařízení až po hospice.
Vzhledem k evidentně širokému spektru zařízení, kde se Snoezelen používá, je i profesní
zařazení průvodce velmi variabilní. Může se jednat především o speciálního
pedagoga, sociálního pedagoga, sociálního pracovníka, psychoterapeuta, ergoterapeuta,
fyzioterapeuta, vychovatele, psychologa, rehabilitačního pracovníka nebo pečovatele,
(Vitásková, 2010). Zásadním předpokladem k profesionálnímu přístupu při Snoezelenu
je, že si terapeuti nesmí do místnosti přinést vlastní postoje, hodnoty a představy či potřeby
a normy, ale musí se naučit přizpůsobovat své cíle i metody klientovi. Terapeut by nikdy
neměl klientovi vnucovat své pocity a měl by uznávat hranice uspokojování potřeb jedince
v rámci jeho individuálních schopností a předpokladů.
Průvodce by měl oplývat především těmito vlastnostmi a kompetencemi:


Sympatií a emocionálním teplem;



Empatií;



Schopností porozumění verbálním a neverbálním projevům klienta;



Dovedností vnímat a reagovat na potřeby klienta;



Bezmeznou trpělivostí;



Kreativitou a schopností motivovat;
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Měl by vycházet ze znalosti diagnózy klienta a problémů z ní vyplývajících, měl
by být v osobním vztahu s klientem. (Mertens, 2002)

Z výčtu je jasné, že tyto vlastnosti a dovednosti jsou v podstatě neměřitelné veličiny,
které se nedají empiriky hodnotit. Přesto jsou pro vykonávání terapie zásadní.
Dle Mertens (2002 in Vitásková, 2010, str. 134) můžeme vymezit některé zásady
práce v prostředí Snoezelenu s ohledem na terapeuta:


Terapie musí mít určitou posloupnost, tedy začátek- přivítání- průběh- konecrozloučení.



Vzhledem k tomu, že se nedá určit délka a čas reakcí klienta, neměl by terapeut
spěchat.



Terapeut by měl být vnímavý k aktuálnímu stavu klienta a jeho signálům těla.



Terapeut by neměl být klientovi cizí.



Personalizovaný přístup.



Respekt k důležitosti tělesného kontaktu, v rámci mezí, které je třeba si
s klientem vytyčit.



Zároveň ale zachovávat intimní eventuálně osobní prostor klienta.

2.4.2 Klient
V přechozích částech práce bylo vymezeno, pro které skupiny lidí je terapie
Snoezelen vhodná a v kterých zařízeních je možné terapii nalézt. Dále je však nutné
specifikovat, jakým způsobem je třeba na klienta po dobu terapie působit, jak postupovat od
začátku až do konce.
Dle Lindy Messbauer (2008, in Ponechalová, 2010), odbornice pracující s klienty
Snoezelenu, metodou s dlouholetými zkušenostmi, je nutné před vstupem do místnosti říct
klientovi, co se od něj očekává a že je v pořádku, pokud si hraje a má radost nebo se naopak
zlobí. Je vhodné doprovodit jednotlivce do středu multisenzorického prostředí s tím, že ze
začátku může být zapnuto pouze běžné osvětlení. Dále například není vhodné říkat „sedni
si“ nebo jiné instrukce, spíše je na místě se stáhnout do ústraní, zůstat tiše a mluvit pouze na
podnět od klienta, maximálně využít možnosti neverbální komunikace, při potřebě něco říct
použít tichý hlas. Nicméně je třeba mít na paměti, že může být nutné dát klientovi
svolení, aby něco udělal, protože mnozí jsou naučeni nesahat a žádat o povolení. Postupně
se může pokračovat s možnostmi, které místnost nabízí, vždy je ale nutné pozorovat
individuální senzorickou reakci, pokusit se nalézt pomůcky, které mohou být použity jako
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motivační. Když se zapne nějaké zařízení, je dobré být v blízkosti jednotlivce, nic
neříkat, počkat na jeho reakci. V mnoha případech klient bude hledat terapeuta na vyřešení
problému prostřednictvím očního kontaktu, chycení za ruku. V celém procesu terapie je
nutné používat pouze pozitivní nebo neutrální podporu, nedělat rychlé úsudky
a nezaměňovat si svou senzorickou zkušenost s klientovou. Nakonec, po setkání, když klient
odejde z místnosti, často nedochází k ukončení procesu, protože někdy jsou reakce na pobyt
v multisenzorickém prostředí zjevné až s odstupem času.
Na závěr této části je snad pouze třeba uvést, že u všech klientů je třeba pozorovat
reakce a snažit se přizpůsobit jeho chování, současnému stavu a způsobu prožívání. Tento
poměrně složitý analytický proces lze podle prof. Mertens (2003) rozčlenit do těchto
kategorií, které jsou nejčastěji pozorovány:


Mimika a gestikulace;



Dýchání;



Svalový tonus;



Hlas a tón řeči;



Držení těla;



Rychlost a rytmus pohybů;



Nálada a vnější znaky prožívání;



Interakce a rozmístění účastníků při skupinové stimulaci v místnosti atd.

2.5 Technické a organizační požadavky, vybavení místnosti
Jak bylo uvedeno dříve, osoby s postižením mají často ztížený přístup ke smyslovým
podnětům, které by je mohly nadále rozvíjet a pomoci jim rozšířit své schopnosti, případně
selhávají v procesu třídění informací a podnětů, což jim může způsobovat nepříjemné
prožitky a pocity. Snoezelen proto využívá velké množství rozličných předmětů, které jsou
cíleně klientům zpřístupněny tak, aby klientovi navodily možnost uvolnění nebo naopak
rozvoje, zprostředkování zkušenosti. Díky rozmachu užívání metody Snoezelen se také
zásadně rozšířila nabídka pomůcek, které lze do místnosti zakoupit. Nicméně je nutné vždy
opatrně vybírat pomůcky, které budou při terapii použity a to především proto, aby kvantita
předmětů nesnižovala kvalitu terapie. Je třeba pokaždé vzít v potaz vytyčené cíle
a individualitu klienta.
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Obecně lze říci, že pomůcky a předměty mají při této terapii za úkol především:


Realizaci metody dle představ terapeuta;



Zprostředkování určitých zkušeností a cílů;



Aktivizaci příjemce.

Při práci s homogenní skupinou je výběr jednotlivých pomůcek logicky jednodušší.
Samotná místnost musí být však vybavena pro určitý kruh klientů s podobnými
vlastnostmi, rysy, nebo charakteristikami (Mertens, 2003)
Pokud tedy vybavujeme novou místnost, popřípadě vybíráme z dostupných pomůcek
pro konkrétní terapii, je třeba výběr podřídit zároveň potřebám lidí, kteří budou v místnosti
pobývat, jejich charakteristikám (věk, mobilita, omezení apod.), velikosti místnosti, ale také
představám terapeuta a cíli terapie.
Co se základních požadavků na místnost vhodnou pro Snoezelen terapii
týká, Verheul a Mertens (2003) stanovili několik vlastností místnosti, které je možné
částečně obměnit podle potřeb klienta:


Má odpovídající teplotu (22-25ºC);



Je dobře větratelná a příjemně voní;



Je správně osvětlená- dle vytyčeného cíle, od 50 luxů;



Je vybavena pohodlnými sedačkami, dekami, polštáři apod.;



Je zde dostatek místa pro ty, kteří si chtějí vytvořit vlastní osobní prostor o samotě
a stranit se okolí;



Má dostatek hudební techniky a zvukového materiálu.

Místnost v základu bývá většinou bílá, především díky lepší viditelnosti drobných
úprav dle potřeb. Podlaha musí splňovat podmínky pro bezpečný pohyb po místnosti
a zároveň je vhodné, aby se dala jednoduše vyčistit, proto bývá často používán např. korek
nebo koberec s krátkým vlasem. Základní vybavení místnosti je systém reproduktorů
s možností ovládání hudby a systém jednoduše ovladatelných svítidel. Další prvky je nutné
barevně sladit, aby se navzájem nerušily.
2.5.1 Druhy Snoezelen místností
Pagliano (2001) rozřadil na základě základní charakteristiky a vybavení můžeme
multismyslové místnosti do 12 prototypů. Dle jeho teorie jsou v praxi utvářeny terapeutické
místnosti smíšením těchto prototypů pokojů.
47

1. Bílý pokoj- Původním cílem je relaxace, je často využíván u dětí s těžším či
kombinovaným postižením. Má bílé zdi, strop i podlahu. Často obsahuje vodní postel
a bublinkové válce, světelná vlákna. Lze jej jednoduše měnit dle potřeb.
2. Šedý pokoj- Je specificky vybaven pro potřeby klientů s poruchami pozornosti či
autistického spektra, aby minimalizoval počet rušivých elementů. Došeda zbarvené
koberce a závěsy, na podlaze mohou být namalovány čáry, které ukazují jak se
v místnosti pohybovat. Je možné zde využít zátěžové vesty či deky, které jsou
naplněny kovovými kuličkami, které pomocí své váhy a struktury dávají informaci
o hranicích těla, čímž napomáhají zklidnění a uvolnění.
3. Tmavý pokoj- Často až černé zdi umožňují maximální percepční stimulace, podporu
vizuálního zájmu a schopností. Součástí vybavení jsou většinou barevné
lampy, optická vlákna a ultrafialové světlo.
4. Zvuková místnost- Díky odhlučení místnosti je vhodným prostředím k poslechu
hudby a ostré zvukové diferenciaci. Zvuky jsou produkovány izolovaně nebo
kombinovaně. Z vybavení má místnost například vibrační tabule a rezonanční desky.
Místnost je vhodná pro klienty s poruchami sluchu nebo sníženou sluchovou
percepcí a diferenciací. Zároveň ho také využijí ti klienti s autistickými
poruchami, kteří rádi poslouchají zvuky anebo je rozmanitě vyluzují.
5. Interaktivní místnost- V této místnosti mají klienti díky většímu množství
interaktivních spínačů s hlasovým, zvukovým nebo pohybovým výstupem možnost
rozvíjet kognitivní schopnosti analýzy a syntézy (příčina-efekt, akce-reakce).
Dotykové prvky se dají ovládat prstem, rukou, nohou, hlavou apod. Výhodou této
místnosti pro osoby s hlubokým mentálním postižením spočívá v tom, že zde jsou
lépe schopni rozeznat reakci na jejich chování, než v reálném prostředí, kde odpověď
na akci může přijít později, a klient si ji již nespojí se svým podnětem.
6. Vodní

prostředí-

V této

místnosti

je

často

kromě

bazénu

s vodou

i sprcha, vodopád, možnost poslechu hudby nebo změny tepoty či světla ve vodě.
Slouží

především

k psychomotorickému

vývoji,

proprioceptivní

stimulaci

a uvědomění si vlastního těla. Klient se ve vodě může lépe pohybovat, je při pohybu
jistější a klidnější.
7. Vypolstrovaný hrací pokoj- Bezpečné místo, kde především klienti se zrakovým
defektem nebo tělesným postižením mohou experimentovat a riskovat, aniž by
hrozilo nebezpečí úrazu. Polstrované zdi i strop, měkká podlaha, čalouněný nábytek
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a měkké prvky (rampy, válce apod.) zajišťují prostředí pro iniciativní a interaktivní
hru.
8. Přenosné prostředí- Využívá se především u dětí a u klientů, kteří jsou upoutáni na
lůžko. Jedná se malé, kompaktní zařízení, které má po rozložení maximálně 2m2.
9. Virtuální prostředí- V místnosti je počítač, který vytváří 3D efekty, které aktivně
reagují na podněty klienta. S rozmachem virtuální reality a 3D technologií se tento
způsob stimulace stále rozvíjí. Díky speciálním programům mohou klienti
nacvičovat proprioceptivní vnímání, princip akce a reakce.
10. Inkluzivní prostředí- Použití pomůcek pro Snoezelen v běžném prostředí, díky
kterému se klient může setkávat s intaktní společností. V rámci úprav může dojít
k vybudování bezbariérového přístupu, haptického či zvukového zvýraznění, či
zvýšení ostrosti a změny barvy předmětů.
11. Proměnlivý pokoj- Někteří klienti po určitém čase vyžadují obměnu prostředí, aby
se efekt terapie udržel. Tento pokoj je tedy možné operativně měnit v závislosti na
požadavcích klienta.
12. Sociální prostředí- Vhodný zejména k navazování vztahů nebo ventilaci emocí.
Rodiče zde mají možnost se svými dětmi prožívat emoce, které jejich děti během
terapie objevují. Zároveň je často přístupný i personálu v rámci psychohygieny či
jako místnost pro porady.
2.5.2 Vhodné vybavení
Jak již bylo řečeno, multismyslové prostředí je v našem prostředí stále více
používáno a díky tomu se i rozšířily možnosti nákupu vybavení a plánování místností.
Pomůcky, které je možné do místností umístit, lze rozřadit do několika kategorií, například
podle toho, který smysl mají primárně rozvíjet. Veškeré pomůcky musí být vždy vybírány
a používány s přihlédnutím k aktuálním potřebám klienta a jeho individualitě.
a) Vizuální percepce
Do této kategorie se řadí především světelné tubusy, světlená optická vlákna, různě
pohybující se reflektory, které vytváří na stěny světelné efekty, ale například i velké
bublifuky. Kromě větších, finančně náročnější pomůcek můžeme do místnosti umístit i malé
fosforeskující předměty nebo nálepky.
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Obrázek 1: Příklady optických pomůcek (Převzato z: senza-shop.cz)

b) Sluchová percepce
Mezi pomůckami tohoto druhu nalezneme například stereo reproduktory produkující
hudbu, různorodé hudební nástroje a hračky, zvonkohry apod. Můžeme také použít velké
spínače napojené na hudební zdroj nebo senzorické stavebnice.

Obrázek 2: Příklady sluchových pomůcek (Převzato z: senza-shop.cz)

c) Taktilní stimulace
V místnosti je možné shromáždit pomůcky, které poskytují velké množství různých
materiálů a povrchů- ať už jde o různé druhy látek či různě hrubé povrchy. V rámci
Snoezelenu je možné takové vybudovat takzvanou haptickou chodbu, kudy klienti prochází
a dotýkají se různých materiálů, prochází závěsy apod. Vhodné je využití hmatových her
a hraček, případně relaxačních lehátek z různých materiálů.
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Obrázek 3: Příklady hmatových pomůcek (Převzato z: senza-shop.cz)

d) Čichové vjemy
V rámci navození příjemné atmosféry a uvolnění emočního napětí můžeme použít
aroma difuzéry nebo vonně tyčinky. K aktivnější formě terapie je vhodně využít například
aroma hmotu nebo voňavé předměty, které mají často v sobě ještě prvek stimulující další
smysly.
Obrázek 4: Příklady čichových pomůcek (Převzato z: senza-shop.cz)

2.5.3 Realizace lekce
Pro správnou realizaci lekce/terapie Snoezelen je nutné si předem pro každého
klienta sestavit plán, ve kterém budou upřesněny například tyto náležitosti:
a) Cíl terapie- Uvolnění, snížení agresivního chování, rozvoj kognitivních
schopností apod. Je nutné si uvědomit, zda bude Snoezelen využíván jako
podpůrnou

terapii

nebo

volnočasovou

aktivitu.

Vychází

se

z diagnostiky, aktuálního fyzického a psychického stavu klienta, informací od
dalšího personálu, rodičů či klienta samotného. Cíl by měl být dlouhodobě
sledovatelný.
b) Časové rozložení a dotace jednotlivých etap- Jde o rozložení hlavního cíle do
samostatných cílů pro každou lekci. Hlavního cíle se tak docílí plněním
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jednotlivých úkolů každou lekci. Plnění těchto dílčích cílů musí mít systém
a jejich závěry lze využít pro závěrečnou evaluaci.
c) Didakticko-metodický záměr- Je možné chápat jako dílčí úkol, který nese
hodnotu z pohledu vzdělávání.
d) Obsah- Jak konkrétně bude lekce probíhat, úzce navazuje na další bod.
Rozdělení na aktivní a relaxační část, přičemž podíl těchto částí nemusí nutně být
půl na půl, časová dotace se má odvíjet čistě od potřeb a možností klienta.
e) Organizace lekce, konkrétní potřebné pomůcky-V této části je nutné zamyslet
se nad celkovou strategií organizace, využitím konkrétních pomůcek a techniky.
Navazuje se na původní záměr terapie. Zohledňuje se diagnóza klienta, možnost
pracovat ve skupině nebo samostatně, konkrétní potřeby a limity klienta. Vybírají
se konkrétní pomůcky.
f) Závěr a vyhodnocení- Každá lekce by měla mít nějaký konkrétní, lehce
uchopitelný závěr. Může se jednat například specifický jednoduchý rituál, který
se bude vykonávat na konci každé lekce, takže klient dokáže terapii uzavřít
a jedná se tak o formální způsob ukončení lekce. V rámci celého plánu je žádoucí
vytvořit souhra informací od zúčastněných i odborníků, které vedou ke konečné
evaluaci a objektivnímu shrnutí účinnosti terapie.
Filatova a Janků (2010) shrnují, jak by se měla každá lekce přibližně odehrávat:


Přivítání;



Aktivní část;



Pasivní (relaxační) část;



Závěr- rituál, zpětná vazba.
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3 Snoezelen jako speciálně pedagogická podpora u dětí s poruchami
autistického spektra
V této části práce probíhá zjišťování, jakým způsobem a za jakých podmínek je
využívána metoda Snoezelen u dětí s poruchami autistického spektra v konkrétním školském
zařízení. Výzkumné šetření se soustředí především na speciálně pedagogickou stránku
metody. Popisuje technicko-materiální podmínky využívání Snoezelenu (vybavení
a prostorové

možnosti

pro

vytvoření

Snoezelen

místnosti),

personální

otázku

terapie, časovou dotaci pro tuto terapii a využitelnost terapie v běžném provozu školského
zařízení.

3.1 Cíle výzkumného šetření
Hlavním cílem této části práce je komplexně popsat využívání metody Snoezelen ve
speciálně pedagogickém prostředí u dětí s poruchami autistického spektra.
Dílčí cíle výzkumného šetření:
1. Popsat prostředí zařízení, ve kterém šetření probíhá a zjistit aktuální stav Snoezelen
místnosti;
2. Analyzovat běžný způsob užívání Snoezelenu a jeho metodologii;
3. Popsat konkrétní případ dítěte s poruchou autistického spektra, na které je v tomto
zařízení Snoezelen aplikován;
4. Po zhodnocení využívání Snoezelenu v zařízení stanovit možná doporučení pro
zlepšení stavu poskytování služby.

3.2 Metodologie
Empirická část práce je zpracování kvalitativním výzkumem. Dle Gavory (2010)
umožnuje kvalitativní výzkum hlubší poznání konkrétního případu. V rámci kvalitativního
výzkumu zaznamenává výzkumník vše, co se v daném prostředí odehraje. „Cílem
kvalitativního

výzkumu

je

porozumět

lidem

a

událostem

v

jejich

životě“

(Gavora, 2010, s. 186). Pro účel tohoto šetření bylo využito několik metod kvalitativního
výzkumu. Pro popsání prostředí a konkrétních případů využívání Snoezelenu byla využita
metoda volného pozorování, které mělo za úkol co nejhlouběji zaznamenat prostředí a dění
v něm. Pro zjištění stavu využívání Snoezelenu v zařízení bylo použito dotazníkové šetření
a nestandardizovaný rozhovor. Dotazníkové šetření bylo zvoleno především z omezených
časových možností spolupracujících pedagogů. Dále jsou popsány dva konkrétní případy
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používání Snoezelenu u dětí s poruchami autistického spektra a možné přínosy této metody
pro konkrétního klienta. Výběr zařízení, ve kterém se šetření odehrálo, byl proveden na
základě cílové skupiny klientů, kterým zařízení poskytuje služby. Výběr žáků byl
záměrný, po konzultaci s učiteli.

3.3 Charakteristika výzkumného prostředí
Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením
a poruchami autistického spektra, specializuje se na děti s dominantním mentálním
postižením. Nachází se na pražském Žižkově. Škola funguje od roku 1997 původně pro
potřebu vzdělávání klientů Integračního centra Zahrada, v jehož budově sídlí a s nímž úzce
spolupracuje. Je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.
ZŠ Zahrádka má kapacitu 36 žáků, rozdělených do šesti tříd - pět rehabilitačních tříd
a jednu specializovanou třídu pro žáky s poruchami autistického spektra. Všichni žáci, kteří
tuto školu navštěvují, jsou vzděláváni podle svého individuálního výchovně vzdělávacího
plánu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Zahrádka. Ten
charakterizuje veškeré závazné a obecné cíle vzdělávání, ale zároveň zahrnuje celou šíři
aktivit a postupů, alternativní terapie a metody, které jsou ve vzdělávání žáků ZŠZ
uplatňovány.
Výuka probíhá především individuálně, s ohledem na konkrétní dovednosti a potřeby
žáků. Zároveň je výuka doplněna o skupinovou výuku, ve které se soustředí převedším na
vytváření a upevňování sociálních kompetencí žáků. Součástí vzdělávacího programu je dále
podpora

rozvoje

zrakových

komunikace, fyzioterapie, ergoterapie,

dovedností,
bazální

stimulace,

logopedie,
canisterapie,

alternativní
hipoterapie,

rezonanční terapie na harmonizačním lůžku, snoezelen, vodoléčba, hudební a výtvarné
aktivity a další.
3.3.1 Snoezelen ve speciální ZŠ Zahrádka
Během šetření v ZŠ bylo odpozorováno, že ještě než žák přijde k multismyslové
místnosti, již cestou narazí na poměrně velké množství musltismyslových pomůcek, které
jsou rozvěšené všude po škole, například zvonečky na drátku, plastická zrcadla, barevné
kotouče apod. V podstatě je tak koncept Snoezelenu přítomný na většině místech školy. Celý
interiér školy je poměrně netradiční, velmi barevný, časté jsou barevné obrázky namalované
na stěnách, interaktivní dřevěné prvky na chodbách.
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Obrázek 5: Interaktivní prvky na chodbách ZŠ Zahrádka

Multismyslová místnost se ve škole nachází v suterénu, který přístupný výtahem
nebo po schodech, v těsné blízkosti místnosti s harmonizačním lůžkem a místnosti pro
canisterapii a muzikoterapii. Místnost je poměrně dobře odhlučněná, neprůchozí, teplota
v místnosti je příjemná. Na podlaze je příjemný měkký šedý koberec, na stěnách závěsy.
Strop je černý, se svítícími prvky. Je zde k dispozici několik dek, kterými se mohou žáci
přikrýt. Za závěsy na levé straně místnosti se nachází ovládací panel pro zvolení
programu, koše s různými pomůckami a jsou tam také schované pomůcky, které dává učitel
jen cíleně konkrétním dětem.
Obrázek 6: Snoezelen místnost v ZŠ Zahrádka

V místnosti je velké množství pomůcek stimulující různé smysly:


Zrak- zrcadlová koule, velký světelný tubus, několik druhů optických vláken se
světelným zdrojem, několik velikostí výbojových koulí, světelné body
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zabudované ve stropě, světelný tunel, fosforeskující předměty, světla rozmístěná
různě po místnosti;


Sluch- několik hudebních režimů, různá chrastítka;



Hmat- šátky, různé látky, prachovka, panenka s různými materiály na těle;



Chuť a čich- nádobky s vůněmi (nejsou přímo součástí místnosti ale je možné si
je přinést);



Speciální pomůcky- interaktivní dataprojektor, bazének s balónky, sedací vaky.
Obrázek 7: Příklady pomůcek ve Snoezelen místnosti v ZŠ Zahrádka

Osvětlení místnosti a některé další prvky (například světelný tubus, tunel a bodové
osvětlení) je možné spojit v různých programech.
Obrázek 8: Propojení jednotlivých Snoezelen prvků

3.4 Dotazníkové šetření
V rámci empirické části bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo především
za úkol zjistit míru systematičnosti užívání Snoezelenu pro žáky s poruchami autistického
spektra v ZŠ zahrádka, spokojenost s tímto způsobem užívání a materiálním vybavením
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místnosti. Jeden dotazník byl vytvořen pro pedagogy, kteří se Snoezelenem přímo pracují
a druhý pro vedoucí pracovníky školy, kteří tuto terapii v zařízení metodologicky zajišťuje.
Dotazníky obsahovaly otevřené otázky, aby respondenti měli co největší možnost vyjádření
vlastních pocitů a zkušeností. Byly distribuovány přes elektronikou poštu. Vyplněné
dotazníky jsou v uvedeny v přílohách.
3.4.1 Dotazník pro vedení školy
V úvodní části dotazníku má respondent odpovídat především na otázky ohledně
množství žáků a pedagogů, kteří Snoezelen místnost používají. Dále odpovídá na otázky
ohledně metodologického a personálního zajištění terapie. Nakonec má respondent prostor
pro vyjádření vlastní myšlenky.
Z vyplněného dotazníku je možné konstatovat, že:
1. Snoezelen místnost je v ZŠ Zahrádka využívána každý den, postupně se v ní střídají
všichni žáci školy, z toho deset z nich mají poruchu autistického spektra;
2. Terapii provádí 11 pedagogů, z toho osm jich je v terapii alespoň základně
proškoleno;
3. Přestože je místnost určena primárně pro Snoezelen, je možné zde aplikovat i jiné
alternativní terapie;
4. Škola nemá vytvořenou konkrétní metodiku pro aplikování Snoezelenu, každý učitel
si vytváří terapii na základě svých zkušeností;
5. Učitelé nemají možnost supervize zaštítěné vedením školy, hodnocení výsledků
terapie se provádí pouze slovně v rámci hodnocení výsledků žáků jednou ročně;
6. Vedení školy vnímá pobyt v místnosti Snoezelen především jako formu
relaxace, vzhledem k velkému množství jiných terapií tak odpovídá potřebě žáků
odpočívat.
3.4.2 Dotazník pro učitele
Tento dotazník byl distribuován k respondentům přes vedení školy. Vzhledem
k malému výzkumnému vzorku bylo předem jasné, že počet vyplněných dotazníků nebude
vysoký. Z 11 pedagogů, kteří tuto terapii provádí, jich šest vyplnilo dotazník. Jednotlivé
vyplněné dotazníky jsou uvedeny v přílohách. V první části dotazníku měli respondenti
odpovídat především na otázky ohledně způsobu a metodologie využívání Snoezelenu, další
část dotazníku se věnovala materiálnímu vybavení a v poslední části byly zjišťovány názory
učitelů na způsob využívání Snoezelen místnosti v ZŠ.
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Z vyhodnocení dotazníků vyplynuly následující fakta:
1. Respondenti využívají Snoezelen místnost jako prostředek k relaxaci, smyslové
stimulaci a uvolnění napětí;
2. Snoezelen má dle respondentů přínos pro žáky s poruchami autistického spektra
především ve změně prostředí, velkém množství podnětů, lepší možnosti
soustředění, zklidnění;
3. Všichni respondenti vytvářejí program Snoezelenu na základě dlouhodobých
i aktuálních potřeb žáků, někteří (dva ze šesti) postup konzultují s rodiči dětí, někteří
si postup zaznamenávají a upravují ho dle výsledků předchozích sezení;
4. Někteří respondenti (tři ze šesti) si vedou o terapii zápisky a na jejich základě
hodnotí výsledky. Ostatní (tři ze šesti) si všímají okamžité zpětné vazby od žáka
a dále si nic nezaznamenávají;
5. Všichni respondenti mají možnost konzultace problematiky s kolegy, ale většina
respondentů ji nevyužívá pravidelně (čtyři ze šesti);
6. Většina respondentů (čtyři ze šesti) je spokojena s vybavením místnosti, dva by si
přáli místnost dovybavit;
7. Většina respondentů (pět ze šesti) z respondentů nepoužívá v místnosti
dataprojektor, protože nemá čas na přípravu jeho programu nebo s ním neumí
pracovat;
8. Většina dotázaných (čtyři ze šesti) nevnímá žádné nedostatky místnosti. Dva
respondenti uvedli, že bývá v místnosti zima;
9. Většina respondentů (pět ze šesti) mají konkrétní představu, jaké pomůcky by
chtěli do místnosti dokoupit;
10. Všichni respondenti se shodli, že je místnost využívána efektivně.

3.5 Rozhovor s učitelkou ZŠ Zahrádka
V rámci šetření v ZŠ Zahrádka byl proveden neformální rozhovor s jednou
z učitelek, pracující s dětmi s poruchami autistického spektra. Rozhovor byl nahrán
na diktafon a jeho přepis je v přílohách. Níže jsou uvedena některá, pro záměr práce
zajímavá stanoviska.
Během rozhovoru se respondentka dostala k tématu užívání Snoezelenu v praxi:
„Když jsme tady ten Snoezelen vybudovali, na což nebyl vůbec problém sehnat
peníze, panovalo Tady takové nadšení, jak se všechno změní, jak se bude v místnosti krásně
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s dětmi pracovat. Měli jsme vypracované plány podle tématiky, třeba podzimní téma, kdy se
objevovalo spadané listí, vše se ladilo do podzimu, měli jsme vypracované jednotlivé lekce.
Ale postupem času se ukázalo, že zaprvé na to děti nereagují tak zázračně jak se očekávalo
a za druhé není vůbec čas v běžném provozu lekce připravovat, hodnotit a upravovat na míru
jednotlivým klientům. Takže to vedlo k takové regresy a teď se Snoezelen používá hlavně
jako uklidnění a relaxace, což si myslím, že má taky svoje uplatnění v rámci školy.“ Dále
přiznala, že mají problém propojit Snoezelen s pedagogickým záměrem. Uvedla také, že pro
lepší využívání Snoezelenu v tomto zařízení by bylo dobré zaměstnat jednoho člověka, který
by měl na starosti pouze Snoezelen, stejně jako je to u některých dalších terapií, které zde
praktikují.
V další části rozhovoru se respondentka vyjádřila k užitečnosti Snoezelenu jako
terapie. Snoezelen ji hodnotila jako „tak trochu přeceňovaný“ a uvedla svou domněnku, že
zdejší děti mají během dne velké množství podnětů, takže je logické používat Snoezelen
jako prostředek pro relaxaci.

3.6 Případy využití Snoezelenu
3.6.1 Klient číslo jedna
Jméno: Robert
Věk: 10 let
Diagnóza: Nízkofunkční autismus, mentální retardace
Charakteristika chlapce ze slov učitelky:
Robert je chlapec navštěvující ve škole speciální třídu pro děti s poruchami
autistického spektra. Komunikuje pomocí výměnného obrázkového komunikačního
systému, částečně znaky a řečí, nicméně projevuje výraznou echolálii. V současné době je
celkem dobře aklimatizovaný ve školském prostředí, proces zvykání si na třídu byl ale
poměrně složitý, dlouho si zvykal na konkrétní aktivity a časové rozvržení dne. V denním
režimu funguje poměrně dobře, ale často se mu stává, že je z nějaké nastalé situace
vystresovaný (například nedokáže splnit zadaný úkol, nemůže dělat aktivitu, kterou by
zrovna chtěl, často se mu stává, že nechce dodržovat posloupnost aktivit v denním režimu).
Pokud dojde k takové situaci, často se uchýlí ke krabici, kde má své oblíbené předměty, které
ho uklidňují. Ve stresu inklinuje ke stereotypním pohybům. Během dne často vydává různé
broukavé zvuky, které vyjadřují jeho pocity a nálady (odpozorováno učitelkou z běžného
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provozu). Je citlivý na zvuky převážně o nižší frekvenci, nemá rád některé materiály,
například manšestr. Má problémy s příjmem potravy, je velmi citlivý na různou texturu jídla.
Do Snoezelen místnosti chodí rád, trefí tam a učitele na místo odvede. Někdy si
během dne z rozvrhového panelu vyndá kartičku označující Snoezelen a čeká u dveří, zda
dostane povolení k odchodu do místnosti.
Pozorování jedna
Robert si bere z rozvrhového panelu kartičku Snoezelenu a podává ji učitelce. Ta
odpovídá, že má pravdu, je čas jít na Snoezelen. Odchází spolu ze třídy, cestou se Robert
několikrát zastaví a chvilku si hraje s aktivními prvky na zdech chodby (dle učitelky to dělá
pokaždé, vždy na stejných místech). Ihned po vstupu do místnosti jde Robert ke světelnému
vodnímu válci a čeká, až učitelka zapne program. Učitelka nastaví program, který střídá
tlumené barvy modrých tónů, rozsvítí se vodní válec, začnou v něm proudit bublinky. Na
stopě problikávají malá světýlka, zrcadlová koule se točí. Vedle Roberta se zapne světelný
interaktivní tunel. Robert sedí u válce, prohlíží si bublinky, dává ruku za válec a sleduje, jak
jeho ruka vypadá přes vodu ve válci. Činnost doprovází tlumenými broukavými
zvuky, občasným nesmyslným slovem. Učitelka mu přinese různé předměty (panenku
s různými materiály, šátky apod.) a položí je vedle světelného tunelu. Robert si jich chvíli
nevšímá, po pobídnutí učitelkou bere do ruky panenku a prohlíží si ji. Učitelka ho pobízí
k prozkoumávání různých materiálů na panence, vše slovně komentuje a ujišťuje ho
v činnosti. Tak vystřídají i další předměty, které si Robert osahá, prohlédne si je i přes vodu
ve světelném válci, různě s nimi manipuluje. Po nějaké době Robert ztrácí zájem, učitelka
přepíná program na různě měnící se bravy a podává Robertovi svítivé kostky na principu
Lego Duplo. Robert si s nimi hraje, různě je staví na sebe, přikládá na světelný vodní válec.
Po chvíli chce učitelka s Robertem začít zpívat písničku, kterou zde často zpívají, Robert
ovšem nemá zájem a nechce se účastnit. Po zhruba deseti minutách Robert odkládá kostky,
začíná být znatelně uklidněný. V tu chvíli učitelka přináší deku, přikrývá ho, sedí u něj
a společně relaxují. Asi po patnácti minutách relaxace učitelka naznačuje Robertovi, že je
čas jít, on souhlasí a odchází spolu zpět do třídy. Po příchodu do třídy jde Robert automaticky
k rozvrhovému panelu a bere následující kartičku s programem.
Komentář učitelky: „Robert dnes poměrně dobře spolupracoval, viděli jsme spíše
pasivnější účast. Chtěl především relaxovat a prohlížet si své oblíbené předměty, výběr místa
a předmětů byl pro Roberta velmi typický. Pokud bych do děje nějak víc zasahovala
60

a vnucovala mu nějaké aktivity, riskovala bych, že se mu pobyt znelíbí a toho se bojím.
Snoezelen pro něj má podle mě vysokou hodnotu díky uvolnění a pocitu kontroly okolního
prostředí, který zde zažívá. Zařazení předmětů s různými materiály bylo cílené, v rámci
hmatové výchovy, snažím se o zařazování různých materiálů, aby si zvykal na to, že
neznámé nebo překvapivé materiály nemusí být nebezpečné a není třeba se jich bát.“
Obrázek 9: Robert ve Snoezelen místnosti

Pozorování dvě
Robert již nějakou dobu naznačuje učitelce, že chce jít do Snoezelen místnosti. Je
ovšem třeba ještě dokončit započatou činnost, proto je Robert dost nervózní. Konečně je
činnost dokončena a Robert dostává pokyn, že je možné odejít do Snoezelen místnosti.
Cestou se opět zastavuje na stejných místech jako minule a chvíli si hraje s aktivními prvky
na zdech chodby. Po vstupu do místnosti jde učitelka hledat vhodný program. Robert chvíli
postává u dveří, nakonec míří k bazénku s balónky a skáče do něj. Učitelka zapíná
různobarevný program, Robert leží v bazénku a prohlíží si jednotlivé míčky, brouká si
a občas řekne jednotlivé slovo. Takhle chvíli odpočívá, pak si začne hrát s optickými vlákny.
Vybírá jednotlivá vlákna ze svazku, různě je motá, přikládá k balónkům a sleduje, jak je
vlákna prosvěcují, opět svou činnost doprovází broukáním. Učitelka sedí na zemi kousek od
bazénku. Přibližně deset minut si takto hraje a nakonec hodí jeden míček z bazénku směrem
k učitelce. Ta reaguje komentářem, že si Robert chce asi hrát, občas si spolu hází balónky
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z bazénku. Začnou si tedy vzájemně házet balónky, Robert z bazénku ven směrem k učitelce,
ona zase zpět do bazénku k Robertovi. Jemu se hra evidentně líbí, hlasitě se směje
a vykřikuje pokaždé, když míček dopadne na podlahu u učitelky, obzvlášť má radost, pokud
se mu podaří učitelku balónkem trefit. Po chvíli této hry učitelka vstává a jde pustit písničky.
Vybízí Roberta k tanci, on vylézá z bazénku a spolu s učitelkou chvíli tancují, smějí se na
sebe, Robert nahlas brouká. Po asi třech písničkách je Robert viditelně unavený, lehá si na
sedací vak, hraje si se svýma rukama, brouká si a mručí, učitelka ho přikrývá dekou a pouští
na dataprojektoru pohádku, kterou má Robert rád (jedná se o jednoduchou animaci, určenou
například pro batolata). Robert relativně pozorně sleduje pohádku, občas pozoruje jiné
předměty v místnosti a mručí. Po skončení pohádky si ještě chvíli Robert hraje s vodním
válcem, pak mu učitelka dává pokyn k odchodu a se zastávkami na aktivní prvky na chodbě
se spolu vrací zpět do třídy, kde Robert jde ihned k rozvrhovému panelu a bere do ruky
kartičku na následující aktivitu.
Komentář učitelky: „Dnes jsme viděli aktivnější Robertovu účast. Před odchodem do
místnosti byl značně nervózní, přes den mu moc nešly jednotlivé aktivity a mám pocit, že
Snoezelen pro něj byl takový únik od složitých úkolů, které musel přes den plnit, a často se
mu do nich nechtělo. Bazének s balónky má hned po vodním válci nejraději, je zajímavé, jak
na něj působí ze začátku velmi uklidňujícím způsobem a po té, co se viditelně cítí
dobře, v něm začne skotačit. Řekla bych, že cílem dnešního pobytu v místnosti nebyl
vyloženě něco vyučovat, ale spíš se uvolnit a prohloubit vztah mezi námi. Samozřejmě je
těžké zjistit, co Robert během pobytu konkrétně pociťuje, ale z toho, jak funguje
bezprostředně po návratu z místnosti, se dá usoudit, že ho Snoezelen uklidňuje a je zde více
koncentrovaný a otevřenější.“
3.6.2 Klient číslo dvě
Jméno: Amálka
Věk: 10 let
Diagnóza: Rettův syndrom
Charakteristika dívky ze slov učitelky:
Amálka je velmi vnímavé a šikovné děvče. Přes svou diagnózu má velkou chuť
k poznávání světa a za posledních několik let udělala velký kus práce. Ve školním prostředí
funguje poměrně dobře, má velmi specifické zájmy, kterým by se nejraději věnovala celý
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den. Je velmi citlivá na vnější podněty, obzvláště na hluk a silné srazové podněty. Pokud je
vystavena nepříjemnému působení, propadá v pláč a křik, má záchvaty. Velmi nerada
opouští známé prostředí, pokaždé je na ní vidět úzkost. Jen velmi obtížně chodí, a proto je
většinu dne na vozíku. Trápí jí velká únava, často několikrát během dne je na ní vidět, že by
si potřebovala pořádně odpočinout, ideálně se na chvíli vyspat. Přestože jí to její denní
program umožňuje, má problém usnout a opravdu se zrelaxovat, což jí zásadně ztěžuje její
další školní práci. Nejlépe se uvolní ve známém, jí příjemném prostředí a ideálně za
přítomnosti někoho, komu věří. Má své oblíbené předměty, které si s sebou nosí a v případě
stresu se k nim upíná. Částečně komunikuje pomocí alternativní komunikace s asistivní
technikou, je schopná na chvíli ovládat počítač očima- často tam hraje své oblíbené zvukové
hry. Navyknutí na Snoezelen byl v jejím případě poměrně složitý proces, bylo nutné
eliminovat veškeré světelné podněty, které ji znervózňovaly, zároveň jí ale při pobytu
v místnosti dělá dobře tiché prostředí, které místnost nabízí, takže po čase se začala do
Snoezelenu těšit. Kromě klasické Snoezelen místnosti využívá i relaxační místo ve třídě, kde
se prvky Snoezelenu propojují s pedagogickou činností.
Pozorování jedna
Učitelka odváží na vozíčku Amálku směrem k Snoezelen místnosti, cestou se
zastavuje u interaktivních prvků na chodbě, z valné většiny o ně ale Amálka nejeví zájem,
pouze kola s provázky se snaží jednotlivé provázky brát do ruky a mnout je mezi prsty. Po
příchodu do Snoezelen místnosti odnáší učitelka (za pomoci asistenta) Amálku do
relaxačního pytle, kde Amálka chvíli leží bez hnutí, jen se rozhlíží po místnosti. Po chvíli
bere učitelka do ruky čistou prachovku, kterou pomalu po Amálce přejíždí a snaží se jí
navodit příjemné pocity a zároveň ji trochu zaktivizovat. Amálka se ovšem necítí moc
dobře, na prachovku reaguje negativně a nechce s učitelkou příliš komunikovat
a spolupracovat. Následně učitelka bere do ruky masážní míčky a jemně Amálce masíruje
ramena, a ruce, což Amálku evidentně uklidňuje. Po konstatování, že je Amálka evidentně
unavená a potřebuje klid, ji učitelka obalí několika dekami kolem siluety jejího těla, aby jí
pomohla s vnímáním těla a navodila příjemné pocity a nechá ji takto relaxovat, pouští
tichou, sotva slyšitelnou relaxační hudbu a spouští jednoduchý tlumený program světel se
světelnými body na stropě. Amálka po chvilce, kdy se u ní střídá usínání a lekání se (zdánlivě
ničeho) konečně usíná. Takto spí zhruba 30 minut o té doby, dokud ji učitelka
neprobudí, protože se musí již vrátit zpátky do třídy.
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Komentář učitelky: Amálka byla dnes opravdu unavená, a i když jsem volila
aktivity, které má jindy poměrně ráda a snažila jsem se jí naklonit tomu, aby se mi více
otevřela, nejevila o žádnou aktivitu zájem a chtěla odpočívat, Zde tedy vidíme i to, jak
Snoezelen může fungovat jako čistě relaxační a volnočasová aktivita. Obecně Amálka
nebývá ve Snoezelenu moc aktivní a někdy bere pobyt v této místnosti prostě jako
možnost, kdy může konečně zavřít oči a odpočívat. Na druhou stranu, většinou je s ní po
takovém pobytu mnohem lepší práce ve třídě, bývá odpočatá a často má lepší náladu než
kdyby se na chvíli nevyspala a byla tak frustrovaná.
Obrázek 10: Amálka relaxuje ve Snoezelen místnosti

Pozorování dvě
V tomto pozorování nepůjde o klasickou návštěvu Snoezelen místnosti, ale
o propojení Snoezelen prvků v edukačně terapeutickém procesu. Amála je dopravena na
relaxační místo ve třídě, asistent ji uloží na polštáře a učitelka k ní přistupuje s krabicí plnou
pomůcek. Amálka je pohodlně položena na polštářích, kolem sebe má další polštáře (někdy
z nich jsou zrakově stimulační). Nejprve přichází uvítání, učitelka zpívá uvítací písničku
(kterou zpívají vždy na začátku sezení), poté písničku o jednotlivých částech těla (upravená
písnička „hlava, ramena, kolena, palce), při které se na jednotlivých částech Amálky
dotýká, při druhém opakování má už i Amálka snahu se dotýkat správných částí těla
v správný moment. Poté učitelka podává postupně různé předměty- šátek, plyšovou
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hračku, dřevěný hudební nástroj se strunami, dřevěné chrastítko a vybízí ji k ohmatání
předmětů a zároveň jí sděluje, jaké ty předměty jsou (měkké, hrubé, tvrdé, dělají hluk apod.)
Po celou dobu učitelka různě brouká a hlasově ji ujišťuje o tom, co má dělat a že je to
v pořádku. Amálka si předměty prohlíží, osahává je, snaží se brnkat na struny a chrastí
chrastítkem, chvílemi si brouká. Poté učitelka hraje na flétnu a Amálka do písně brouká.
Nakonec si Amálka sama bere z blízké krabice malý měkký míček a hází ho učitelce, ta jí
ho vrací. Po chvíli je konec sezení, učitelka tedy za doprovodu broukání Amálky zazpívá
písničku na rozloučenou a pochválí ji.
Komentář učitelky: Dnes jsem se snažila Amálce ukázat, že existují různé
materiály, že některé předměty vydávají zvuky a není se třeba nových předmětů obávat.
Pracovali jsme na uvědomění si vlastního těla a polohy. Amálka dnes spolupracovala
poměrně hezky, jsou dny, kdy jí to jde ještě lépe, více zpívá, snaží se artikulovat, někdy je
naopak mnohem více pasivní, několikrát jsme museli i sezení úplně změnit, protože byla
agresivní, pravděpodobně kvůli některým z podnětů.
Obrázek 11: Relaxační místo se Snoezelen prvky
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3.7 Zhodnocení využívání Snoezelenu v ZŠ Zahrádka
Na základě poznatků, zjištěných v místě výzkumného šetření a teoretických znalostí
Snoezelenu můžeme polemizovat o správnosti užívání této terapie v ZŠ Zahrádka. Přestože
technické zajištění místnosti je v porovnání s teoretickým rámcem dostačující a většina
učitelů je v terapii odborně proškolená, nedochází dle zjištění k využívání Snoezelenu v plné
míře tak, jak je to teoreticky možné. Je nutné si uvědomit, že klienti, kteří v tomto zařízení
pobyty ve Snoezelen místnosti absolvují, mají často významný mentální deficit, a je proto
obtížné propojit pedagogické působení s terapií. Nicméně určité metodické ukotvení
Snoezelenu by dalo možnost alespoň malé zpětné vazby, která by mohla vést ke zvýšení
efektivity Snoezelen terapie v tomto zařízení. Je jasné, že pedagogové, kteří mají na starost
žáky s poruchami autistického spektra a veškerou agendu spjatou s pedagogickým
působením, jen obtížně shánějí v reálném provozu čas na sofistikované propracování
terapeutického plánu pro každého žáka zvlášť. Na druhou stranu, pokud má být Snoezelen
využíván jako terapie, musí mít reálný základ v jistém terapeutickém plánu. Jak již bylo
uvedeno dříve, Filatova (2014, s. 87) tvrdí, že „Snoezelen terapií můžeme nazvat takový
způsob práce s klientem, kterou řídí kompetentní, proškolený odborník, jehož jednání vede
ke zmírnění nebo odstranění potíží klienta“. Díky pozorování žáků a dialogu s pracovníky
ZŠ Zahrádka je jisté, že tato podmínka je v zařízení plněna, jen není písemně
zaznamenávána.
V předchozích částech práce byl uveden určitý rozpor odborníků v tom, jak má být
Snoezelen využíván, zda pouze jako prostředek k relaxaci, či jako plnohodnotná terapie. Ze
zkušeností nabytých v ZŠ Zahrádka je patrné, že pro některé klienty je Snoezelen nejvíce
využitelný jako relaxace a pro jiné má potenciál být využívaný jako terapie nebo jej
propojovat s pedagogickým záměrem. Budeme-li se držet pravidla, které je uvedené snad
v každé Snoezelen příručce, tedy že ve Snoezelenu je dovoleno vše, co klientovi navodí
příjemné pocity a že hlavním cílem není zlepšení výkonu či naučení se něčemu novému, pak
pracovníci v tomto zařízení splňují to, co se od Snoezelenu dá očekávat.
Pokud bychom měli shrnout některá doporučení, která by mohla v ZŠ
Zahrádka vést ke zvýšení efektivity Snoezelenu, bylo by to především:


Vypracování alespoň minimálního terapeutického plánu pro jednotlivé
žáky, kteří Snoezelen místnost využívají s tím, že učitelé vezmou v potaz
individuální potřebu žáků relaxovat a být chvíli v prostředí s méně podněty;
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Zaznamenávání si průběhu terapie tak, aby se k němu učitel mohl jednoduše
a rychle vrátit a zhodnotil tak průběh sezení a přizpůsobil tomu plán následujícího
sezení;



Zvážení možnosti zaměstnání jednoho terapeuta, který zaštítí Snoezelen pro
všechny žáky;



Zapracovat na využívání interaktivního projektoru, který je většinou učitelů
nevyužíván. Vhodný by byl například workshop, kde by se učitelé osvojili
jednoduché způsoby, jak projektor využívat a jak si k němu vytvořit nenáročnou
přípravu.

3.8 Shrnutí šetření a naplnění dílčích cílů práce
V úvodu empirické části práce byla metodou pozorování provedena charakteristika
místa šetření a především její Snoezelen místnosti. Bylo zjištěno, že ZŠ Zahrádka má
zařízenou Snoezelen místnost, která technicky splňuje základní požadavky pro tuto
terapii, které byly definovány v teoretické části práce. Vybavení místnosti a pomůcky, které
jsou zde k dispozici, naplňuje možnost rozvoje základních smyslů a určité individuální
přizpůsobení dle potřeb klienta. Technické zázemí Snoezelenu se tedy jeví jako dostatečné.
Tímto šetřením byl naplněn dílčí cíl č. 1 (viz kapitola 3.1)
V druhé části bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za úkol především
zjistit metodologické zajištění Snoezelenu v ZŠ Zahrádka, způsob užívání této terapie názor
učitelů na Snoezelen v zařízení. Z výsledků dotazníků je možné konstatovat, že Snoezelen
nemá v zařízení jasnou a strukturovanou metodologii, která by byla písemně definována.
Vyplynulo také, že někteří učitelé nevyužívají některých pomůcek v místnosti, především
kvůli časové náročnosti přípravy. Zároveň ale je z výsledků patrné, že jsou učitelé se
způsobem vedení Snoezelenu v zařízení vesměs spokojeni.
Dále byl zaznamenán neformální rozhovor s učitelkou pracující v ZŠ Zahrádka ve
třídě dětí s poruchami autistického spektra. Z její výpovědi lze konstatovat, dříve měla ZŠ
Zahrádka vypracovanou metodiku vedení Snoezelenu, se kterou aktivně pracovali a snažili
se Snoezelen propojovat s pedagogickým působením. Dále můžeme říci, že tato učitelka má
pochybnosti o pedagogickém využití Snoezelenu a v závislosti na množství podmětů, které
zdejší žáci mají, preferuje Snoezelen jako relaxační činnost. Uvádí, že pro komplexnější
využívání Snoezelenu by bylo vhodné zaměstnat na tuto terapii jednoho člověka, který by
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celý proces zaštiťoval. Zpracováním výsledků dotazníkového šetření a neformálního
rozhovoru byl naplněn dílčí cíl č. 2 (viz kapitola 3.1)
V navazující části práce byly popsány čtyři případy žáků, kteří ve škole absolvují
pobyt ve Snoezelen místnosti. Pokaždé se jednalo o dítě s poruchou autistického spektra.
Z popisu průběhu pobytu v místnosti a komentáře učitelky lze konstatovat, že tento pobyt
nemá přímé napojení na speciálně pedagogickou činnost, ale v některých případech obsahuje
pedagogické prvky. Činnosti ve Snoezelen místnosti se přizpůsobovaly aktuálním potřebám
klientů a proto byla Snoezelen místnost využívána i jako prostor pro relaxaci. Z komentáře
učitelky je znatelné, že Snoezelen napomáhá těmto žákům lépe fungovat ve školním
prostředí a soustředit se na učení. Popisem konkrétních případů užití Snoezelenu u osob
s poruchou autistického spektra byl naplněn dílčí cíl č. 3 (viz kapitola 3.1)
Na základě údajů získaných v předchozí části práce byl vyhodnocen způsob
používání Snoezelenu v ZŠ Zahrádka. Byly shrnuty nejznatelnější nedostatky a následně
byly stanovena některá doporučení pro zlepšení stavu Snoezelenu. Tím byl splněn dílčí cíl
č. 4 (viz kapitola 3.1)
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Závěr
Diplomová práce je zaměřena na způsob využití Snoezelenu jako speciálně
pedagogické podpory u dětí s poruchami autistického spektra. Snoezelen je pro prostředí ČR
poměrně novou metodou, která ještě stále hledá plnou podporu speciálně pedagogických
odborníků. Zvyšováním kvality a odbornosti aplikace této metody a prohlubováním
povědomí o této metodě se jistě Snoezelen brzy dostane mezi běžně používané terapie
v českém speciálně pedagogickém prostředí. Koneckonců speciální pedagogika si mimo jiné
klade i za cíl začleňovat nové koncepty a metody do běžné praxe.
První část práce se věnuje analýze informačních zdrojů, vedoucí k nastínění
současného stavu problematiky. Specifikuje jednotlivé poruchy autistického spektra,
popisuje jejich typické projevy a líčí diagnostický proces u těchto poruch. Dále se zaměřuje
na vymezení pojmu Snoezelen, jeho zásad a principů ale také přínosů a technickoorganizačních požadavků.
Druhá část je věnována výzkumnému šetření, mající za cíl komplexně popsat
a zhodnotit způsob, jakým je Snoezelen praktikován u dětí s poruchami autistického spektra
v konkrétním speciálně pedagogickém zařízení. Pro účely výzkumu bylo osloveno
20 zařízení, které mají vybavenou Snoezelen místnost. Většina z nich neprojevila zájem
o spolupráci na výzkumu (včetně některých fakultních zařízení) a některá nevyhovovala
požadavkům výzkumu. V jediném zařízení, které projevilo zájem o spolupráci a zároveň
vyhovovalo požadavkům výzkumu, bylo provedeno šetření, při kterém byla pomocí
pozorování, dotazníků a neformálního rozhovoru zjištěna úroveň a způsob poskytování
Snoezelenu dětem s poruchami autistického spektra. Bohužel z důvodu velké časové
vytíženosti zaměstnanců zařízení nemohlo být šetření provedeno podrobněji. Na základě
zjištěných a zpracovaných dat na konci druhé části práce je Snoezelen ve vybraném zařízení
zhodnocen a jsou uvedena možná opatření, která by mohla stávající stav zlepšit, čímž byl
dosažen hlavní cíl práce.
Přínos této práce pro speciální pedagogiku tkví především ve zjištění špatné
návaznosti teoretických znalostí Snoezelenu na jeho provozování v praxi. Výsledky
výzkumného šetření poukazují na fakt, že zdejší žáci s poruchami autistického spektra
profitují ze Snoezelenu především díky tomu, že jim přináší možnost relaxovat a cítit se
bezpečně, což jim usnadňuje další fungování ve škole (a proto opravdu můžeme Snoezelen
nazvat speciálně pedagogickou podporou), nicméně plné pedagogické využití tohoto
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působení není v kompetenci personálu, přestože jsou ve Snoezelenu odborně proškoleni.
Upozorňuje na nedostatky v poskytování této podpory, které mohou být časté i v jiných
zařízeních s podobným zaměřením, a navrhuje jejich řešení. Nastiňuje také rozpor mezi
aktivním a pasivním užívání Snoezelenu.
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Resumé
Tato práce se zabývala problematikou využití Snoezelenu jako speciálně
pedagogické podpory u dětí s poruchami autistického spektra. První část práce byla
věnována vymezení pojmu poruch autistického spektra, jejich klasifikaci, některých
problémových oblastí, diagnostiky a některých terapeutických přístupů. Následně se práce
věnovala specifikaci Snoezelenu, jeho principů, zásad, přínosů pro klienty a požadavků na
jeho uskutečnění. Další část práce měla za úkol komplexně charakterizovat Snoezelen
zařízení v konkrétním speciálně pedagogickém zařízení u dětí s poruchami autistického
spektra. Pomocí pozorování, dotazníků a rozhovorů bylo zjištěno, že ve vybraném zařízení
není i přes odborné proškolení pracovníků Snoezelen praktikován přesně podle jeho
teoretických možností, nemá metodický základ a přímou možnost evaluace. Ze získaných
dat také vyplynulo, že ačkoliv většina pracovníků nevyužívá všechny pomůcky ve Snoezelen
místnosti a nevytváří konkrétní terapeutický plán pro každého klienta, jsou s úrovní
poskytování Snoezelenu v zařízení spokojeni. Na základě zjištěných atributů byla stanovena
opatření, která mohou pomoci zefektivnit zprostředkování Snoezelenu v daném zařízení.
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Přílohy
Příloha 1 Vypleněný dotazník pro vedoucí pracovníky
Dotazník pro vedoucí pracovníky

1. Jak často (kolikrát týdně) je u vás používán Snoezelen?
Dovolím si tvrdit, že každý den. Děti se tam totiž střídají.
2. Kolik osob se touto metodou zabývá?
Pokud máte na mysli počet pedagogů, ve snoezelenu pracuje převážná většina našich
pedagogických pracovníků – myslím cca 11 lidí.
3. Jsou všichni pracovníci, kteří provádí lekce Snoezelenu odborně vyškolení?
Kromě asistentů pedagoga (ti jsou ve škole tři), máme zbytek pracovníků vyškolených.
Někteří mají jen základní kurs, někteří i navazující metodický.
4. Je místnost, která je pro Snoezelen používána vyčleněna pouze pro tuto
metodu?
V místnosti můžeme samozřejmě aplikovat i jiné metody práce, např.koncept bazální
stimulace, ale primárně je určená pro práci s konceptem MSE- snoezelen.
5. Jakým způsobem je financováno zařízení a pomůcky pro praktikování
Snoezelenu?
Stavební úpravy před lety financoval stacionář Integrační centrum Zahrada, v jehož
budově škola sídlí a s nímž velmi úzce spolupracuje. Na samotném vybavení jsme se pak
podíleli společně – jak stacionář, tak škola. Pomůcky postupně obměňujeme
a doplňujeme.
6. Kolik žáků/klientů (z celkového počtu) tuto metodu využívají?
Do snoezelenu chodí všichni žáci, jen musíme dávat pozor na děti, kterým by třeba určité
světelné efekty mohly zhoršovat epilepsii, ale to je vždy po dohodě s rodiči.
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7. Kolik z nich jsou osoby s poruchami autistického spektra?
Takových žáků je v naší škole 10, záleží na tom, jak významné jsou projevy PAS.
8. Máte vytvořenou ucelenou metodologii používání Snoezelenu?
Svoji speciální metodiku nemáme, lekci ve snoezelenu si plánují naši pedagogové na
základě znalostí z kurzů a na základě svých dlouhodobých zkušeností s výukou dětí
s těžkým kombinovaným postižením.
9. Jakým způsobem je ve vašem zařízení zajištěna supervize terapeutů
a hodnocení výsledků Snoezelu?
V současné době supervize práce ve snoezelenu neprobíhají. Hodncení výsledků práce
je zahrnuto v širším slovním hodnocení každého žáka. Provádí se jednou ročně.
10. Mají vaši pracovníci možnost se dále vzdělávat v oblasti Snoezelenu? Pokud ne,
uveďte prosím proč.
Možnost mají, ale nabídka kurzů pro práci s těžce postiženými není zas až tak široká.
11. Máte něco, co byste rád/a dodal/a?
Obecně je naše škola známá širokou nabídkou aktivit pro žáky v rámci vzdělávání žáků
s těžkým kombinovaným postižením, oblíbená je například muzikoterapie, canisterapie,
prožitkové aktivity atd. V rámci pobytu mají děti také fyzioterapii a ergoterapii
(poskytuje právě stacionář). Z tohoto důvodu je často pobyt ve snoezelenu spíše chápán
jako příležitost pro relaxaci a odpočinek, není důsledně pojímán jako vyučovací hodina
s přesně stanoveným a sledovaným cílem. Naši žáci udrží pozornost po velmi krátkou
dobu, jsou zvýšeně unavitelní, potřebují řízené činnosti prostřídat s činnostmi spíše
odpočinkovými. Řekla bych, že je ale plně v souladu s konceptem vzdělávání v Základní
škola Zahrádka.
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Příloha 2 Vyplněné dotazníky pro pedagogy
Dotazník pro pedagogy- Respondent A
1. Používáte u vašich klientů Snoezelenen jako prostředek k relaxaci, trávení
volného času, nebo jako terapii? Z jakého důvodu to tak je?
Mám základní kurz snoezelenu a bazální stimulace. Využívám prvky této metody při
individuální práci s žáky v mé třídě, kde mám vlastní vyrobené pomůcky (barevné látky,
hmatové předměty, vůně, několik zakoupených hraček, hudební nástroje, masážní míček,
měkké rukavice atp.) Používám snoezelen při vyučovací lekci jako prvek relaxace
i smyslové stimulace – tedy učení a rozvoj pozornosti, komunikace a paměti. Snažím se
o celistvý přístup k dítěti, a proto vnímám tuto aktivitu jako terapeutickou, na žáka
zaměřenou, i když možná nejde o terapii v plném rozsahu. Mí žáci mají závažná
a kombinovaná postižení. Práce s tělem a komunikace na bazální úrovni jsou
smysluplným a prakticky jediným způsobem vedoucím k úspěchu v kontaktu s žákem
a k jeho rozvoji. To jsou důvody, proč tuto metodu využívám. Častá hyperaktivita
a poruchy pozornosti u žáků rovněž vyžadují tvůrčí, celistvé a bazální přístupy ze strany
pedagoga.
2. Jaké jsou podle vás konkrétní důvody k používání Snoezelenu u osob
s poruchami autistického spektra? Jaké jsou pro ně hlavní přínosy této metody?
Nepracujeme jen s žáky s autismem, kde má snoezelen odůvodnění v tom, že přistupuje
k člověku na jeho základní úrovni a spočívá v hledání možností, jak komunikovat
a objevovat svět žáka. Dalším, a možná prvořadým důvodem k používání této metody, je
hledání příjemných aktivit při naše dítě a možnosti, jak trávit čas.
3. Popište prosím stručně proces vytvoření programu Snoezelen pro klienta.
Rozhovory s rodiči a s lidmi blízkými našemu žáku
4. Pozorování dítěte a experimenty – hra, kontakty, hledání oblíbených činností,
doteků, vjemů, pohybů……
Určení prioritních smyslů a způsobů (modulů) dítěte – kterými se vyjadřuje a kanály,
kterými přijímá informace z okolního světa a jak (asi) vnímá své tělo. Určení
zahajovacího rituálu nebo alespoň iniciačního doteku nebo akce při práci s dítětem.
Určení aktivit při krátké lekci s dítětem – co budeme dělat – v průběhu pozoruji
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a hodnotím, co dítě dělá, stručně si zapíši a po několika opakováních podle toho
obměňuji
5. Popište prosím stručně, jakým způsobem zajišťujete zpětnou vazbu
a hodnocení výsledků této metody.
Usiluji o jednoduchost v praxi – pomocí stručných zápisků
6. Máte možnost problematiku Snoezelenu konzultovat s dalšími kolegy? Pokud
ano, jak často tuto možnost využíváte?
Možnost rozhodně mám, využívám ji zřídka, především z časových důvodů
7. Jste spojený/á s vybavením Snoezelen místnosti ve vašem zařízení? Máte pocit,
že jsou pomůcky v této místnosti dostatečně personalizované?
Místnost využívám málo, základní pomůcky zde jsou, přesto myslím, že by bylo užitečné
ji častěji doplňovat alespoň o několik nových pomůcek ročně. Chybí pomůcky k rozvoji
rovnováhy, senzomotorické integraci (kolíbky, tunely, houpadla, prkna na kolečkách)
8. Jsou ve vaší Snoezelen místnosti pomůcky, které nepoužíváte? Pokud ano,
z jakého důvodu?
Diaprojektor – vyžaduje od pedagoga větší přípravu (nafotit nebo stáhnout fotky,
obrázky) a znalost obsluhy.
9. Uveďte prosím hlavní nedostatky této místnosti. Případně uveďte způsob, jak
by se podle vás daly napravit.
Nedá se větrat a někdy je tu chladněji. Máme však dobré a příjemné deky.
10. Jaké pomůcky byste rád/a dodatečně do místnosti pořídila?
viz výše
11. Máte pocit, že je Snoezelen ve vašem zařízení všeobecně využívám efektivně?
Ano, každý den je využívá jedna skupina a podle rozvrhu také individuálně. Ve zrakové
místnosti bych ráda viděla více druhů světel (baterek s různou šíří a silou světla)
a barevné světelné„hady“ – máme jen bílý ke stimulaci barvami a rozmanitosti činností.
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12. Máte něco, co byste rád/a dodal/a?
Kromě snoezelenové místnosti máme ještě místnost s harmonizačním lůžkem a místnost
ke stimulaci zrakových funkcí.

Dotazník pro pedagogy- Respondent B
1. Používáte u vašich klientů Snoezelenen jako prostředek k relaxaci, trávení
volného času, nebo jako terapii? Z jakého důvodu to tak je?
Především k relaxaci. Žáci to potřebují
2. Jaké jsou podle vás konkrétní důvody k používání Snoezelenu u osob
s poruchami autistického spektra?Jaké jsou pro ně hlavní přínosy této metody?
Přizpůsobení místnosti a smyslových podnětů, individuální práce
3. Popište prosím stručně proces vytvoření programu Snoezelen pro klienta.
Vytvářím ho na základě potřeb žáka. Pokud vidím konkrétní reakce, použiji je pro
plánování příští lekce
4. Popište prosím stručně, jakým způsobem zajišťujete zpětnou vazbu
a hodnocení výsledků této metody.
Píši si průběh sezení
5. Máte možnost problematiku Snoezelenu konzultovat s dalšími kolegy? Pokud
ano, jak často tuto možnost využíváte?
Ano, občas o tom s kolegy mluvím
6. Jste spojený/á s vybavením Snoezelen místnosti ve vašem zařízení? Máte pocit,
že jsou pomůcky v této místnosti dostatečně personalizované?
Ano
7. Jsou ve vaší Snoezelen místnosti pomůcky, které nepoužíváte? Pokud ano,
z jakého důvodu?
Dataprojektor, není prostor na to, abych vytvořila program, stáhla fotky apod.
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8. Uveďte prosím hlavní nedostatky této místnosti. Případně uveďte způsob, jak
by se podle vás daly napravit.
O žádných nevím
9. Jaké pomůcky byste rád/a dodatečně do místnosti pořídila?
Balanční desku
10. Máte pocit, že je Snoezelen ve vašem zařízení všeobecně využívám efektivně?
Ano
11. Máte něco, co byste rád/a dodal/a?
Ne
Dotazník pro pedagogy- Respondent C
1. Používáte u vašich klientů Snoezelenen jako prostředek k relaxaci, trávení
volného času, nebo jako terapii? Z jakého důvodu to tak je?
Používáme všechny uvedené možnosti a to z důvodu aktuálního zdravotního stavu žáků.
Program ve SNOE využíváme skupinově a propojujeme jej s oblastmi vzdělávání
rozumové výchovy, smyslové výchovy, komunikace, hrubé a jemné motoriky
a socializace. Je to i důležitý prostředek motivace.
2. Jaké jsou podle vás konkrétní důvody k používání Snoezelenu u osob
s poruchami autistického spektra?Jaké jsou pro ně hlavní přínosy této metody?
Změna prostředí. Využití multisenzorického prostoru přináší mnoho prožitků v oblasti
smyslové výchovy, rozumové výchovy, komunikace, hrubé a jemné motoriky a relaxace.
Na druhou otázku je již odpovězeno v předchozí větě. Toto vše přináší přínosy.
3. Popište prosím stručně proces vytvoření programu Snoezelen pro klienta.
Dle systému AAK symbol či obrázek Snoezelenu. Přivítání. Vybrání programu dle
klientova aktuálního zdravotního stavu, zájmu a motivace. Propojení barev, hudby,
pomůcek….
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4. Popište prosím stručně, jakým způsobem zajišťujete zpětnou vazbu
a hodnocení výsledků této metody.
Pozorováním. Konzultací s kolegy. Samotné „vyjádření“ klienta dle znakové systému,
obrázků, fotografií.
5. Máte možnost problematiku Snoezelenu konzultovat s dalšími kolegy? Pokud
ano, jak často tuto možnost využíváte?
Ano. Jak je potřeba.
6. Jste spojený/á s vybavením Snoezelen místnosti ve vašem zařízení? Máte pocit,
že jsou pomůcky v této místnosti dostatečně personalizované?
Ano.
7. Jsou ve vaší Snoezelen místnosti pomůcky, které nepoužíváte? Pokud ano,
z jakého důvodu?
Nejsou.
8. Uveďte prosím hlavní nedostatky této místnosti. Případně uveďte způsob, jak
by se podle vás daly napravit.
Nevnímám nedostatky.
9. Jaké pomůcky byste rád/a dodatečně do místnosti pořídila?
Světelný závěs.
10. Máte pocit, že je Snoezelen ve vašem zařízení všeobecně využívám efektivně?
Ano.
11. Máte něco, co byste rád/a dodal/a?
Ne.
Dotazník pro pedagogy- Respondent D
1. Používáte u vašich klientů Snoezelenen jako prostředek k relaxaci, trávení
volného času, nebo jako terapii? Z jakého důvodu to tak je?
Většinou jako prostředek k relaxaci nebo pro zrakovou stimulaci. Kvůli typu postižení
mých žáků.
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2. Jaké jsou podle vás konkrétní důvody k používání Snoezelenu u osob
s poruchami autistického spektra?
Jaké jsou pro mě hlavní přínosy této metody? Prostředí ke zklidnění, možnost lepšího
soustředění na konkrétní věc ve tmě (neruší je nic kolem). přínos ve zklidnění ve
vyhrocené situaci nebo relaxace (odpočinek ve struktuře).
3. Popište prosím stručně proces vytvoření programu Snoezelen pro klienta.
Pracuji ve snoezelenu se skupinou klientů. Program tvořím dle aktuálních zdravotních,
emocionálních a personálních možností konkrétní sestavy klientů v daný den. Připravím
pomůcky a nabízím je jednotlivým klientům. Pokud jsou unavení, dám jim možnost
relaxace.
4. Popište prosím stručně, jakým způsobem zajišťujete zpětnou vazbu
a hodnocení výsledků této metody.
Zpětná vazba přijde okamžitě - klient mi dá na jevo, jestli ho to baví nebo ne. Také hned
poznám, jestli se cítí dobře nebo ne - mimika, gesta, zvuky, poloha těla.
5. Máte možnost problematiku Snoezelenu konzultovat s dalšími kolegy? Pokud
ano, jak často tuto možnost využíváte?
Možnost mám. Využívám málo často, je to doplňková terapie.
6. Jste spojený/á s vybavením Snoezelen místnosti ve vašem zařízení? Jsem
spokojená.

Máte pocit, že jsou pomůcky v této místnosti dostatečně

personalizované?
Nevím, proč by měly být pomůcky personalizované. Myslím, že dostatečné množství
pomůcek umožňuje výběr vhodných pomůcek pro každého klienta.
7. Jsou ve vaší Snoezelen místnosti pomůcky, které nepoužíváte? Pokud ano,
z jakého důvodu?
Málo kdy používám “skleněnou kouli s bleskem” a projektor. “Skleněnou kouli”
nepoužívám kvůli obavě o rozbití skla. Projektor nepoužívám, protože nemám čas
vytvořit delší tématický program.
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8. Uveďte prosím hlavní nedostatky této místnosti. Případně uveďte způsob, jak
by se podle vás daly napravit. Nedostatky nevidím, pokud na ně přijdu, tak je
napravím :-).
Jaké pomůcky byste rád/a dodatečně do místnosti pořídila? Pokud bych se dozvěděla
o nějakých inspirativních novinkách, tak ty.
9. Máte pocit, že je Snoezelen ve vašem zařízení všeobecně využívám efektivně?
Myslím si, že vzhledem k míře znevýhodnění našich dětí je využíván efektivně.
10. Máte něco, co byste rád/a dodal/a?
Koncept snoezelen se mi velmi líbí a myslím, že je vhodné ho včleňovat do programu i
mimo speciální místnost
Dotazník pro Pedagogy- Respondent E
1. Používáte u vašich klientů Snoezelenen jako prostředek k relaxaci, trávení
volného času, nebo jako terapii? Z jakého důvodu to tak je?
Především pro relaxaci, stimulaci
2. Jaké jsou podle vás konkrétní důvody k používání Snoezelenu u osob
s poruchami autistického spektra?Jaké jsou pro ně hlavní přínosy této metody?
Celkové zklidnění během vzdělávání, vhodné podněty
3. Popište prosím stručně proces vytvoření programu Snoezelen pro klienta.
Nejprve seznámím žáka s místností, pak postupně přidávám pomůcky a hledám, co se mu
bude líbit
4. Popište prosím stručně, jakým způsobem zajišťujete zpětnou vazbu
a hodnocení výsledků této metody.
Píši si co jsme během pobytu dělali a jak reagoval
5. Máte možnost problematiku Snoezelenu konzultovat s dalšími kolegy? Pokud
ano, jak často tuto možnost využíváte?
Ta možnost tu je. Pravidelně to řeším s kolegyní

84

6. Jste spojený/á s vybavením Snoezelen místnosti ve vašem zařízení? Máte pocit,
že jsou pomůcky v této místnosti dostatečně personalizované?
Ano
7. Jsou ve vaší Snoezelen místnosti pomůcky, které nepoužíváte? Pokud ano,
z jakého důvodu?
Dataprojektor, na ten není čas
8. Uveďte prosím hlavní nedostatky této místnosti. Případně uveďte způsob, jak
by se podle vás daly napravit.
Někdy je tam zima, ale to především když ležíme
9. Jaké pomůcky byste rád/a dodatečně do místnosti pořídila?
Uvítala bych aromalampu nebo kynetický písek
10. Máte pocit, že je Snoezelen ve vašem zařízení všeobecně využívám efektivně?
Dle našich možností ano
11. Máte něco, co byste rád/a dodal/a?
ne
Dotazník pro pedagogy- Respondent F
1. Používáte u vašich klientů Snoezelenen jako prostředek k relaxaci, trávení
volného času, nebo jako terapii? Z jakého důvodu to tak je?
Vše, u každého žáka jinak.
2. Jaké jsou podle vás konkrétní důvody k používání Snoezelenu u osob
s poruchami autistického spektra?Jaké jsou pro ně hlavní přínosy této metody?
Potřebují místo, kde je nebude nikdo rušit, je to pro ně i motivace
3. Popište prosím stručně proces vytvoření programu Snoezelen pro klienta.
Po dohodě s rodiči vybereme to, co by se žákovi mohlo nejvíce líbit
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4. Popište prosím stručně, jakým způsobem zajišťujete zpětnou vazbu
a hodnocení výsledků této metody.
Intuitivně
5. Máte možnost problematiku Snoezelenu konzultovat s dalšími kolegy? Pokud
ano, jak často tuto možnost využíváte?
Mám, často
6. Jste spojený/á s vybavením Snoezelen místnosti ve vašem zařízení? Máte pocit,
že jsou pomůcky v této místnosti dostatečně personalizované?
Ano
7. Jsou ve vaší Snoezelen místnosti pomůcky, které nepoužíváte? Pokud ano,
z jakého důvodu?
Dataprojektor, neumím s ním
8. Uveďte prosím hlavní nedostatky této místnosti. Případně uveďte způsob, jak
by se podle vás daly napravit.
Žádné nevnímám
9. Jaké pomůcky byste rád/a dodatečně do místnosti pořídila?
Ještě jeden světelný válec
10. Máte pocit, že je Snoezelen ve vašem zařízení všeobecně využívám efektivně?
Otázka zní, co je efektivní, ale řekla bych, že spíše ano
11. Máte něco, co byste rád/a dodal/a?
nene
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Příloha 3 Přepis rozhovoru
Rozhovor s učitelkou speciální ZŠ Zahrádka
T= Tazatel, R= Respondent
T: Dobrý den, chtěla bych si s Vámi popovídat o tom, jak v tomto zařízení pracujete
se Snoezelenem, je možné si o této problematice s Vámi promluvit?
R: Dobrý den, ano, jistě. Ráda si o tom s Vámi promluvím.
T: Vy pracujete ve třídě s dětmi s poruchou autistického spektra, je to tak?
R: Ano, přesně tak. Jsem učitelka ve třídě, kde jsou pouze studenti s poruchami
autistického spektra. Máme tu speciální režim, děti mají speciální rozvrh, máme k dispozici
veškeré vybavení a místnosti potřebné k různorodým terapiím.
T: Dobře a můžete mi prosím poslat, jak vypadá typický průběh Snoezelen terapie:
R: To se zásadně liší podle toho, o které dítě se jedná. Některé děti pobyt ve
Snoezelenu berou jako vyslovenou zábavu, jsou tam velmi aktivní a chtějí si hrát, jiné to
berou spíše jako prostředek k uvolnění nebo dokonce spánku. Nemáme žádný typický
průběh, většinou se sezení přizpůsobuje aktuálnímu stavu náladě dítěte.
T: Aha, takže nemáte vypracovaný žádný jednotný postup, jak jednotlivé prvky
aplikovat, jak postupovat a připracovat se na sezení, jak by konkrétní sezení měly vypadat?
R: Víte, většina pedagogů tady má kurz Snoezelenu, někteří dokonce i nástavbu na
základní kurz. Když jsem tady ten Snoezelen vybudovali, na což nebyl vůbec problém sehnat
peníze, panovalo Tady takové nadšení, jak se všechno změní, jak se bude v místnosti krásně
s dětmi pracovat. Měli jsme vypracované plány podle tématiky, třeba podzimní téma, kdy se
objevovalo spadané listí, vše se ladilo do podzimu, měli jsme vypracované jednotlivé lekce.
Ale postupem času se ukázalo, že zaprvé na to děti nereagují tak zázračně jak se očekávalo
a za druhé není vůbec čas v běžném provozu lekce připravovat, hodnotit a upravovat na míru
jednotlivým klientům. Takže to vedlo k takové regresy a teď se Snoezelen používá hlavně
jako uklidnění a relaxace, což si myslím, že má taky svoje uplatnění v rámci školy. Obecně
se dá říct, že se nám moc nedaří Snoezelen propojovat s pedagogickými prvky. Nebo třeba
ten interaktivní promítač na plátno. Je to sice moc hezká věc, ale v reálu není čas na
připravování lekcí, stahování obrázků, videí, hledání nových programů a podobně. Většinou
je to tak že když se nám něco osvědčí, tak se toho držíme.
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T: Proč je to tak náročné?
R: Máme hodně práce, práce s dětmi je vysilující, k tomu se nabaluje pořád víc a víc
byrokracie, kterou jako učitel musíte plnit. Nemáme v podstatě žádný vyhraněný čas na to,
abychom se připravovali na podpůrné terapie, když ten čas je tak se zaměřujeme na
důležitější věci.
T: Myslíte, že se to dá nějak změnit?
R: Upřímně nejlepší by bylo, kdyby tu byl jeden člověk, který by měl na starost
jenom Snoezelen. Tako jako je tu jedna paní jen na Muzikoterapii, tak by tu byl jeden člověk,
který by si jen bral děti na Snoezelen. To si pak umím představit, že takový člověk dokáže
mít hodiny připravené, má čas na zpětnou vazbu a evaluaci, řešit s rodiči co a jak. My to
jako učitelé nemáme šanci zvládat.
T: Myslíte, že je to, jak bude lekce připravena a kolik času se stráví nad přípravou
zásadní pro funkci Snoezelenu?
R: Víte, já osobně si myslím, že Snoezelen je trochu přeceňovaný. Na všech kurzech
a konferencích se neustále opakuje, že máme smyslově stimulovat, jak se ta místnost skvělá
proto, že dítě má na dosah tolik různých stimulů. To je vážně moc pěkné, ale když se
podíváte na rozvrh prakticky každého dítěte tady, tak najdete za den tolik příležitostí, kdy je
stimulováno, ať už zrakově, sluchově nebo emočně, že si spíš říkám, jestli ty děti nepotřebují
chvíli nedělat nic, jen relaxovat. Máme tu muzikoterapii, canesterapii a všechny možné
terapie, takže možná braní Snoezelenu jako prostředek k relaxaci není v tomto kontextu
vůbec od věci.
T: takže myslíte, že Snoezelen má určitou hodnotu, i když se využívá řekněme trochu
pasivně?
R: Určitě. Už jenom to ticho, klid a změna prostředí. A další věc, je sice skvělé jak
vyšly výzkumy, které tvrdily, že v prostředí Snoezelenu se děti mnohem lépe učí, víc věcí
chápou, otevřou se. Ale otázkou je, jak moc byly tyto výzkumy relevantní. Každé dítě vám
na každý stimul reaguje jinak a já věřím tomu, že Snoezelen není zázračný a samo spásný
a že kolem Snoezelenu se tak trochu udělal byznys. Ty pomůcky a vybavení jsou opravdu
drahé a ty kurzy také nejsou zadarmo.
T: Děkuji za rozhovor.
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