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Abstrakt: 

Tématem diplomové práce je interakce rodič-dítě s PAS. V teoretické části je věnována 

pozornost psychickému vývoji neurotypického dítěte v předškolním věku a dítěte s PAS 

v oblastech sociálních dovedností, řeči a hry. Důraz je kladen na sociálně-emočně-komunikační 

reciprocitu v kontaktu rodič-dítě. Další kapitola je věnována specifikům výchovy dětí s PAS. 

Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum s cílem prozkoumat individuální variabilitu 

sociálně-komunikačního chování v dyadické interakci rodič-dítě s PAS. Pomocí pořízených 

videozáznamů byly analyzovány sociálně reciproční dovednosti, frekvence a kvalita 

vzájemných interakcí a iniciace kontaktu ze strany dítěte i jeho reakce na navázání kontaktu ze 

strany rodiče. Zvláštní pozornost byla u dětí věnována zrakovému kontaktu. Výstupem práce 

jsou praktická doporučení pro matky, podrobné kvalitativní analýzy pozorovaných interakcí a 

detailnější popis sociálně-komunikačního chování dětí s PAS. 

Klíčová slova:  

interakce rodič-dítě s PAS, sociální dovednosti, sociálně-komunikační vzájemnost, sociálně-

emoční reciprocita, hra předškolního dítěte, předškolní dítě s PAS 

  



 

 

Abstract: 

The topic of this diploma thesis is Interaction between parent and child with autistic spectrum 

disorder. The theoretical part is about mental development neurotypical preschool child and 

child with ASD, focused on social skills, speech and play. Emphasis is placed on reciprocity in 

parent-child socio-communication interaction. Next chapter is devoted to the specifics of 

raising a child with ASD. Empirical part contains qualitative research to investigate individual 

variability in social-communication behaviour in dyadic interaction parent-child with ASD. 

Videos were taken from which the socio-reciprocal skills, frequency and quality of interactions 

and initiation of contact on the part of the child and its response to parental initiation were 

analysed. Special attention was paid to making eye contact. The output of the thesis is practical 

recommendations for mothers, detailed qualitative analyses of observed interactions and a more 

detailed description of the socio-communicative behaviour of children with PAS. 

 

Keywords:  

interaction parent-child with ASD, social skills, social reciprocity, reciprocity in social 

communication, reciprocal-social behavior, play of preschool child, preschool child with ASD 
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Seznam použitých zkratek: 

PAS – poruchy autistického spektra 

ASD – autism spectrum disorder 

MKN-10 – Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize 

ICD-11 - International Classification of Diseases, 11th Revision 

WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

VZP – Veřejná zdravotní pojišťovna 

LMR – lehká mentální retardace 

AHDH – porucha pozornosti a aktivity 

SRS – social responsiveness scale 

RIT – reciprocal imitation training 

AS – Aspergerův syndrom 

DA – dětský autismus 

AA – atypický autismus 

ABA – aplikovaná behaviorální analýza 

NAUTIS – Národní ústav pro autismus, z.ú. 

V.I.P – Video Interactive Processor 

PDF – Portable Document Format 
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Úvod 

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou řazeny mezi Pervazivní vývojové poruchy. Patří tak 

k nejzávažnějším poruchám dětského vývoje, jelikož je vývoj narušen hloubkově a v mnoha 

oblastech. Jde o poruchy s celoživotními dopady, dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-

10) (2006, str. 195) jsou „charakterizované kvalitativním zhoršením vzájemných společenských 

interakcí a způsobů komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a 

aktivit.“ Tyto nápadnosti doprovázejí jedince ve všech situacích a jsou pozorovány již od útlého 

věku, projevy jsou velmi variabilní a pohybují se v pásmu celého spektra. Projevují se 

společnou triádou obtíží („triad of impairments“) v sociální oblasti, komunikaci a chování, 

představivosti, zájmech a hře. Tato triáda se může objevit sama o sobě, ale často je doprovázena 

dalšími komorbidními poruchami. Každý prvek triády má celou řadu projevů, klinický obraz je 

také ovlivněn kognitivní úrovní jedince a věkem (Wing, 1997). 

S novou revizí Mezinárodní klasifikace nemocí (aktuálně 11th Revision of the International 

Classification of Diseases, ICD-11) platnou od června 2018, kterou vydala Světová 

zdravotnická organizace (WHO) se mění i vnímání PAS. V této revizi patří PAS do 

Neurovývojových poruch a rozlišují se podle přítomnosti či nepřítomnosti poruchy intelektu a 

poškození funkčního jazyka. V této nové verzi se nepracuje s dříve užívanými diagnózami, ale 

přechází se k detailnějšímu popisu symptomů (WHO releases new International Classification 

of Diseases (ICD 11), 2018; ICD-11, 2018).  

Velkou otázkou je často diskutovaná zvyšující se prevalence autismu. Veřejná zdravotní 

pojišťovna (VZP) zveřejňuje počty pozitivně skórujících dětí při screeningovém vyšetření, 

které provádí pediatři při pravidelné prohlídce v 18měsících (viz Příloha 1). V roce 2017 

provedli pediatři tento screening u 37 542 dětských pojištěnců VZP, z toho u 5 % dětí (1 833 

dětí) bylo poukázáno na riziko autismu a je nutné další odborné vyšetření (Tichý, 2018). 

Thorová (2016, str. 229) dodává, že „vyšší výskyt poruch autistického spektra je světovou 

odbornou veřejností přijímán jako fakt a není zpochybňován. V České republice se stále 

objevují názory, že autismus je jen módní diagnóza a autismus je diagnostikován na základě 

osobních pocitů a mýtů. Mnoho dětí tak správnou diagnózu neobdrží nebo ji dostanou zbytečně 

až v pozdním věku, kdy už je na ranou intervenci pozdě.“ V Americe byl proveden výzkum 

prevalence dětí s diagnostikovanými vývojovými poruchami za roky 2014-2016. Prevalence 

PAS se z 2.24 % z roku 2014 zvýšila na 2.76 % v roce 2016, nejde ovšem o statisticky 

signifikantní změnu. Častěji byli diagnostikováni chlapci (3.63 %) než dívky (1,25 %). Stejně 
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tak byla častěji stanovena diagnóza autismu u dětí ve věku 8-12 let (2,88 %) než u dětí ve věku 

3-7 let (2,23 %) (Zablotsky, Black & Blumberg, 2017). Epidemiologické studie uvádějí 1-2 

případy poruch autistického spektra na 100 osob, velmi záleží na použitém kritériu (Thorová, 

2016; Vágnerová, 2008). U jednovaječných dvojčat je až 88 % pravděpodobnost PAS u obou 

dětí a ve 31 % u dvojvaječných. Postižení u dvojvaječných dvojčat si rodiče všímají dříve a 

častěji byla diagnóza přidružená s kognitivním postižením, u jednovaječných dvojčat je vyšší 

prevalence bipolární poruchy a Aspergerova syndromu. Výsledky screeningového vyšetření 

autismu korelují s výpovědí rodičů o stavu PAS u svého dítěte ve více než 90 % případů 

(Rosenberg et al., 2009). 

Při diagnostickém vyšetření se konkrétní dovednost nehodnotí pouze zda je či není přítomna, 

ale jak popisuje Šporclová (2018, str. 35 „posuzuje se celková frekvence, kvalita, pružnost i 

konzistentnost sociálně-komunikačního chování“, čímž je celý diagnostický proces 

komplikovanější. Obtížnost diagnostického procesu komentuje i Thorová (2016, str. 65) „i 

v naší zemi se ještě často setkáváme s diagnosticky uznávaným klišé, které vychází 

z předpokladu, že pouze dítě, které není motivováno k sociálnímu kontaktu, působí odtažitě, 

osaměle, odmítá fyzický kontakt a vyhýbá se očnímu kontaktu, je autistické.“ 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Psychický vývoj dítěte v předškolním věku 

Sociální a emoční vývoj je proces, během kterého se dítě začleňuje do společnosti, osvojuje si 

sociální normy, hodnoty a role, učí se pohybovat v různých sociálních situacích. Tyto 

dovednosti, prostřednictvím kterých získává zkušenosti, jsou stále složitější. Jsou stanoveny 

určité normy zachycující úspěšnost tohoto vývoje, ačkoliv jisté odlišnosti ve vývoji nemusí 

svědčit pro opožděný vývoj (Čadilová & Žampachová, 2017). 

Než se dostanu k sociálním dovednostem v předškolním věku, je nutné uvést raný vývoj 

sociálně-emočních-komunikačních dovedností, jelikož u dětí s PAS je patrný velký deficit 

v této oblasti a často dosahují vývojové úrovně, která neodpovídá jejich chronologickému věku.  

Již v novorozeneckém období je pozorováno u dítěte prosociální chování – reakce na hlas 

matky a fyzický dotyk, sociální broukání, pozorování blízké osoby, oční kontakt. Nejčastěji 

matka je primárním sociálním partnerem dítěte a díky interakcím s matkou se rozvíjí jeho 

sociální dovednosti. Okolo 10. týdne je dítě schopné napodobit mimiku základních emocí 

(radost, smutek) (Čadilová & Žampachová, 2017; Thorová, 2016). Rochat a Passos-Ferreira 

(2008, dle Thorová, 2016, str. 144) uvádí, že „vzájemná emoční regulace se během reciproční 

dyadické interakci objevuje již během 2. - 3. měsíce v podobě iniciování podnětu, čekání na 

reakci, střídání komunikačních rolí.“ Ve 4 měsících je dítě v sociální interakci s dospělým 

aktivní a využívá k tomu sociální úsměv, reciprocitu a postupně přebírá roli aktivního účastníka 

v sociálních interakcích. V 6 měsících je dítě schopno aktivně zahájit sociální kontakt, jelikož 

si je vědomo svých možností upoutat na sebe pozornost dospělého (Čadilová & Žampachová, 

2017). Nástup záměrné sociální reciprocity signalizuje sociální úsměv, sociálně-reciproční 

kontakt se rozvíjí mezi 3. - 6. měsícem (Thorová, 2015). 

Projevy sociálně-emoční vzájemnosti se objevují již mezi 6. - 18. měsícem – separační úzkost, 

strach z neznámého, preference blízké osoby (Thorová, 2015), od 7. měsíce dítě rozlišuje 

známou a neznámou osobou. V 9 měsících dítě začíná být schopné dělit svou pozornost mezi 

blízkou osobu a společný objekt zájmu, tzv. sdílená pozornost. Jde o upoutání zájmu 

dospělého a ukázání na zajímavý předmět pro dítě (Čadilová & Žampachová, 2017). Sociálně-

komunikační dovednosti a schopnost sdílené pozornosti jsou patrné mezi 8. - 18. měsícem, 
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kdy si dítě dokáže vyžádat pozornost dospělého (Thorová, 2015). Dovednost sdílené pozornosti 

je klíčová pro rozvoj komunikace a emočních a sociálních dovedností. Dítě si ověřuje názor 

druhé osoby na situaci, hledá u ní podporu a kontroluje, zda dospělý s ním záměr sdílí. Postupně 

je i schopné spolupracovat na činnostech, které vedou k uspokojení jeho potřeb. Vyžívá 

sdílenou pozornost ke komunikaci o svém prožívání (Čadilová & Žampachová, 2017). Batolata 

dokážou rozlišit a zohlednit perspektivu druhé osoby již v 18. měsíci věku (Šporclová, 2018). 

Jak uvádí Thorová (2015, str. 140) „od sdílení pozornosti se odvíjí rozvoj dalších dovedností 

jako je sdílení záměru, ukazování, sociální reference, chápání emoci.“ Dítě udrží diferencovaný 

sociální kontakt mezi 18. - 36. měsícem, kdy jsou patrné časté požadavky na pozornost rodičů 

a schopnost požádat o pomoc. Také schopnost emulace, tedy schopnost za druhou osobu 

dokončit její cíl se objevuje v 9. – 12. měsíci (Thorová, 2015). 

Kolem 1. roku začíná dítě zažívat separační fázi, která je ovšem fází přirozenou, kdy se dítě 

odpoutává od matky a začíná komunikovat s širším okruhem lidí. Začíná být stále aktivnější ve 

vybízení dospělých osob ke společné aktivitě a pozitivně reaguje na společné činnosti. Je 

schopno vyjadřovat souhlas i nesouhlas, vyžaduje větší pozornost rodičů, sdílení pozornosti je 

častější, oční kontakt a ukazování synchronizované a velmi aktivně napodobuje druhé osoby 

(Čadilová & Žampachová, 2017). 

 

1.1 Sociální dovednosti 

V předškolním období dochází ke zpomalení, harmonizaci vývoje a zřetelnější individualizaci 

osobnosti. Od egocentrického myšlení se pomalu přesouvá k druhým osobám, začíná si 

uvědomovat myšlenky, přání, pocity a záměry druhých. Ačkoliv děti v tomto období testují 

hranice, odmítají spolupracovat či plnit pokyny rodičů. Chtějí plnit věci samostatně (Thorová, 

2015). 

Socializace v tomto období přináší především vývoj sociální reaktivity, sociálních kontrol a 

osvojování si sociálních rolí. Dítě se zlepšuje v sociální reaktivitě prostřednictvím různých 

vztahů, tím ji procvičuje a zkvalitňuje. Přijímá normy společensky žádoucího chování a 

postupně si je zvnitřňuje (Šulová, 2010). Zvnitřněním norem dochází k rozvoji schopnosti 

dítěte vnímat vinu za nežádoucí chování, což signalizuje, že dítě přijímá omezení jako platná a 

jejich porušení vnímá jako nepřijatelné. Objevuje se svědomí, jakožto autoregulační 

mechanismus. Tyto normy se dítě učí ve své rodině, protože právě tam mají velkou 
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emocionální důležitost. Dítě pozoruje chování druhých a všímá si důsledků chování, tento 

proces je ovšem nutné doplnit o vysvětlení od rodičů (Vágnerová, 2000).  Přijímá některé 

normy chování a díky zpětným reakcím okolí na „špatné“ a „dobré“ chování se učí sociálnímu 

porozumění, porozumění pocitům a prožívání druhých lidí i vnímání sebe sama. Před nástupem 

do školy by mělo být dítě kognitivně, sociálně i emočně připraveno. Sociální a kognitivní vývoj 

spolu úzce souvisí (Čadilová & Žampachová, 2017). Jak uvádí Čadilová a Žampachová (2017, 

str. 11) tak „obecně chápeme sociální a emoční zralost jako takový stupeň vývoje dítěte, kdy je 

schopné odloučit se od svých blízkých bez výrazného pocitu úzkosti, je schopné přijmout cizí 

autoritu, podřídit se kladeným požadavkům, pracovat samostatně a navazovat aktivní 

kamarádské vztahy. Dokáže kontrolovat své citové a emoční prožívání a porozumět pocitům 

jiných.“ 

Allenová a Marotzová (2002) sepsaly, na co si dávat pozor z hlediska správného vývoje, a kdy 

je nutné poradit se s pediatrem či jiným odborníkem. Z těchto upozornění byla vybrána tak, 

která se vztahovala k sociálním dovednostem. Pokud ve třech letech nerozumí a neposlouchá 

jednoduché pokyny, nerado si hraje v blízkosti druhých děti nebo s nimi a není schopnost hrát 

si chvíli samostatně. Pokud se ve čtyřech letech nezajímá o okolí a nereaguje na ně, nereaguje 

na to, co mu rodiče říkají. Pokud v pěti letech nedokáže plnit několik následujících pokynů po 

sobě, nedívá se do očí při komunikaci s druhými a nehraje si s druhými dětmi.  

 

1.1.1 Sociálně emoční vzájemnost a sociálně komunikační reciprocita 

Dítě se postupně učí rozumět emocím druhých lidí, stává se více empatickým, je schopno 

přizpůsobit své chování, využít nápodobu v konkrétních známých situacích a projevuje soucit. 

Začíná rozumět, že svých chováním ovlivňuje dění kolem sebe stejně tak jako druzí lidé 

(Čadilová & Žampachová, 2017). Mezi 4. - 5. rokem jsou již sociální dovednosti mnohem 

diferenciovanější a dítě dokáže akceptovat jednoduchá sociální pravidla, spontánně navazovat 

kontakt a je schopné porozumět potřebám druhých (Thorová, 2016). 

V předškolním věku dítě rozlišuje emoční vztahy k blízkým a vzdálenějším osobám a částečně 

reguluje své chování (Čadilová & Žampachová, 2017). V tomto období prožívá dítě přiměřený 

stud či odstup vůči cizím osobám, ačkoliv je schopno s nimi komunikovat. Na druhou stranu se 

nezřídka kdy objevuje mezi 3. – 4. rokem fáze nedostatečného strachu z neznámých lidí, kdy 

se zdá, že strach z cizích lidí chybí. Jde ovšem o přechodnou a přirozenou fází u více 
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temperamentních a společenských dětí. (Thorová 2015). Formování základních emočních 

projevů je proces, který probíhá v předškolním období. Citové prožitky jsou velmi intenzivní, 

krátkodobé a proměnlivé, ale děti se právě učí tyto projevy ovládat a hodnotí své chování 

(Šulová, 2010). Emoce, aktuální potřeby a podněty ovládají volbu určité činnosti, ale dítě je 

schopné je již ovlivňovat a zapojit nové regulační kompetence (Vágnerová, 2000) 

Je potřeba věnovat dostatečný prostor vztahům, jelikož dítě potřebuje znát jednoduchá a 

srozumitelná pravidla vhodného chování a být svědkem správného řešení konfliktů. Popis 

situací a emočních vztahů pomáhá v sociálně emočním a komunikačním rozvoji. Je tedy 

důležité vysvětlovat a probírat s dětmi proběhlé sociální situace. Tyto návody pomáhají dětem 

se snáze orientovat (Thorová, 2015). Za emocionálně významné autority jsou vnímaní rodiče, 

pro dítě ztělesňují ideál. Tomuto ideálu se chtějí přiblížit, podobat se mu či se s ním 

identifikovat, proto nekriticky přijímají postoje, hodnoty, projevy rodičů (Vágnerová, 2000). 

Rozvoj prosociálního chování je spojen s určitou úrovní empatie, kontrolou, ovládání 

agresivních tendencí a je výsledkem sociálního učení – nápodobou. Děti dokáží projevit 

empatii, snaží se pomoci jinému dítěti či dospělému, ačkoliv jsou schopné zachytit pouze ty 

emoce, které se projevují navenek a nedokáží se distancovat on velmi intenzivních emočních 

prožitků (Vágnerová, 2000). 

 

1.2 Řeč 

V předškolním období probíhá zkvalitňování řečových dovedností. Jde především o 

rozšiřování slovní zásoby a osvojení gramatických pravidel. Rozdíly v řečovém projevu i 

porozumění textu souvisí s tím, jak moc bylo dítě mezi 15. až 36. měsícem v kontaktu 

s dospělou osobou, se kterou mělo možnost komunikovat (Šulová, 2010). Ovšem i v dalším 

řečovém vývoji mají vliv na rozvoj řeči především rodiče, v menší míře i média a vrstevníci. 

Děti se učí především prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých osob v jejich 

blízkosti. Pro děti je zajímavé a zábavné experimentovat s novými slovy a slovními spojeními 

(Vágnerová, 2000). 

Tříleté dítě používá ke komunikaci jednoduché věty, rychle se mu rozšiřuje slovní zásoba a 

dokáže již vyprávět svoje zážitky (Thorová, 2015). Je schopno odpovídat na jednoduché otázky, 

rozvíjet konverzaci, mluvit o nepřítomných osobách, komentovat probíhající události a 
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přítomné předměty. Rádo se učí říkanky a zpívá písničky. Dokáže sdílet pozornost, ukazovat 

na zajímavé předměty či probíhající události. Je schopno se připojit k ritualizované sociální 

interakci („Ahoj“, „Prosím“). Řeč dítěte ve třech letech je již poměrně srozumitelná (Allen, & 

Marotz, 2002). Thorová (2015, str. 386) doplňuje, že „počátek předškolního období je 

charakteristický nekonečným vyptáváním a brebentěním. Dítě rádo komunikuje, mluví hodně, 

spontánně a vytrvale. Aktivně se snaží získávat informace nekonečnými otázkami („A proč?“).“ 

Tyto otázky slouží k rozšíření znalostí, k učení správného vyjadřování a chápání 

komplexnějších vztahů mezi objekty (Vágnerová, 2000). 

Ve čtyřech letech je dítě schopno používat předložky, přivlastňovací tvary zájmen a jmen, 

začíná správně používat minulý čas, mluví o minulých událostech a k vyjadřování používá 

složitější věty. Je schopno korigovat svoje vyjadřování vzhledem ke komunikačnímu 

partnerovi. Pamatuje si své celé jméno a věk, rádo také mluví o svých sourozencích a zbytku 

rodiny (Allen, & Marotz, 2002). Ačkoliv se dítě již snaží používat časovou souslednost, ve 

vyprávění příběhů se objevují chyby, nepřesnosti a agramatismy (Vágnerová, 2000). 

Funkčně definovat jednoduchá slova je dítě schopno v pěti letech. Rozumí vtipům a samo je 

vymýšlí. Převypráví podle obrázků příběh. Skládá věty o sedmi slovech a gramaticky správně 

(Allen, & Marotz, 2002). Řeč se postupně zvnitřňuje a navazuje na svědomí (Thorová, 2015), 

je to tedy prostředek k regulaci chování (Šulová, 2010). Velmi častá a významná je 

egocentrická řeč, která je složkou řečového vývoje a později se mění v řeč vnitřní. Dítě k této 

komunikaci nepotřebuje posluchače, povídá si pro sebe, doprovází tím svoji aktivitu a volně 

vyjadřuje své pocity (Vágnerová, 2000). 

V řeči je vzhledem k PAS také důležitá pragmatická rovina, tedy sociální uplatnění osvojených 

řečových dovedností. Přirozená motivace k rozvoji řeči je potřeba udržet sociální kontakt a 

již v kojeneckém věku dítě vnímá, že ostatní lidé na jeho žvatlání i jiné chování pozitivně 

reagují a tyto projevy začne používat uvědoměle. V předřečovém projevu nejde o obsah sdělení, 

ale o naplnění potřeby být v sociálním kontaktu. Dítě je pro kontakt vybaveno vrozenými 

dispozicemi. Kromě základních sociálně komunikačních dovedností je pozorována také 

preference podnětů sociálního charakteru – snaha upoutává lidský hlas a obličej, opětování 

očního kontaktu. Ke konci 2. měsíce dítě aktivně navazuje zrakový kontakt s člověkem, který 

se mu věnuje, čímž se stává pro dospělé aktivním účastníkem dialogu. Stejně tak úsměv, ačkoliv 

jde zpočátku jen o nediferencovanou sociální reakci, pro rodiče jde o důležitý projev 

náklonnosti a specifičnosti jejich vztahu. Úsměv se zpočátku objevuje i u nevidomých dětí, 
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ačkoliv později částečně mizí, jelikož není vzhledem k handicapu posilována zpětnou vazbou 

sociálního okolí. Ve 3. měsíci jde o sociální úsměv. Dítě je obecně v kontaktu s lidmi více 

aktivní, komunikuje pomocí motorických aktivit (pantomima, bere si od dospělých hračky, 

pohybuje končetinami) ale také zapojuje další složky sociálního kontaktu (řečový projev, 

vokalizace, úsměv, oční kontakt). Mimické projevy dítěte dospělí vnímají je jako pobídky 

k interakci. Rodiče jsou navíc přitahováni projevy dítěte, které připomínají běžné komunikační 

aktivity (pohled do očí, úsměv, broukání, pohyby ručiček). Mají tendenci toto chování oceňovat 

pozitivní zpětnou vazbou, odpovídají dítěti, jako by řeklo sdělovalo něco důležitého, rozvádí a 

opakují jeho projevy. Matka funguje ve vztahu jako určité zrcadlo, které napodobuje projevy 

dítěte, čímž se dítě učí napodobováním a celkově podporuje učení. Navíc připisují těmto 

projevům smysl, který často zpočátku nemají, avšak tyto interpretace zajišťují větší zájem 

rodičů (Vágnerová 2000). 

 

1.3 Hra 

Hra je přirozeným prostředkem pro učení, ale také je klíčová pro rozvoj všech oblastní dětského 

vývoje. Nápodoba tvoří důležitou součást herních aktivit, kdy si dítě pozorováním okolí 

osvojuje schopnost zacházet s předměty a další pohybové činnosti, které vidí u dospělých i 

vrstevníků (Thorová, 2015). Kolem 8. měsíce má dítě rádo hru „bubu-kuk“. A právě 

napodobování osob a okolí je typickou hrou pro kojenecké období. Objevuje se i jednoduchá 

funkční hra, kdy si dítě přikládá hřeben k hlavě, kartáček k ústům či nůžky k papíru (Šulová, 

2010).  

Zlatý věk dětské hry, tak je často označováno batolecí období. Kolem 1. roku dítě 

systematicky exploruje hračky, objevují se jednoduché lokomoční hry a konstruktivní hry, které 

s každým dalším měsícem rozvíjejí. Dítě začíná bavit prohlížení knížek (Šulová, 2010). Dítě 

v tomto období dokáže pracovat se svojí fantazií a předstírat, že jsou předměty něco jiného, než 

ve skutečnosti jsou. Je schopno oddálené nápodoby, proto má v oblibě imitační hry (Thorová, 

2015; Šulová, 2010). Oddálená nápodoba je schopnost napodobit pozorované chování později 

(Vágnerová, 2000). Dle Šulové (2010, str. 66) „je většina aktivit (33 %) vázána na řečové 

aktivity.“ Oblíbenou hrou batolat je hra s řečí (Vágnerová, 2000). V jednom roce začíná dítě 

vykonávat aktivitu s nějakým záměrem – zmáčkne hračku, aby vydala zvuk. Zvládá jednoduché 

konstruktivní hry (montování, vhazování předmětů do skleničky). Postupně se stává 

z pasivního diváka sociálních her na aktivního člena interakce. Dítě reaguje na vrstevníky, 
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pozoruje jejich hru, ale není schopné ještě kooperativní hry a spolupráce (Čadilová & 

Žampachová, 2017; Šulová, 2010). Šulová (2010, str. 53) uvádí, že „významným posunem 

v kvalitě hry je přechod předřečových projevů k osvojení si prvních slov s významem (i když 

často mnohoznačným).“ 

Kolem 2 let dítě již projevuje větší zájem o své vrstevníky, rádo si hraje v jejich přítomnosti, 

jde o tzv. paralelní hru, jelikož si nehrají se stejnou hračkou (Thorová, 2015). Projevuje 

zvýšený zájem o své vrstevníky, děti pozoruje, spontánně napodobuje, přidává se do skupinové 

hry, dokáže již jednoduchým způsobem spolupracovat. Objevují se časté konflikty o předměty, 

jelikož spolu nejsou schopni komunikovat problémy (Čadilová & Žampachová, 2017).  

Asociativní hra se objevuje kolem 3. roku, kdy si děti dokáží hrát se stejnou hračkou s určitým 

cílem, napodobují se (Thorová, 2015).  S nástupem do mateřské školy je kontakt s vrstevníky 

intenzivnější, projevuje zájem o společné aktivity, jednoduše si hraje v malé skupině, je 

schopné se střídat a vybírá si ke hře děti, ke kterým má pozitivní vztah. Hra je jednoduchá a 

začínají při hře předstírat (Čadilová & Žampachová, 2017). Ve třech letech je dítě schopné se 

střídat, ačkoliv není vždy ochotné se střídat. Používá předměty symbolicky a své hračky si brání 

(Allen, & Marotz, 2002). 

Záměrná spolupráce přichází až kolem 4. až 5. roku jako kooperativní hra. Po 4. roce se 

objevuje sociálně-dramatická hra, prostřednictvím které si procvičuje svou schopnost 

nápodoby a fantazie, procvičuje si také osvojené sociální role a interakční dovednosti (Thorová, 

2015). V předškolním období dochází k rozvoji symbolické hry, prostřednictvím které rozvíjí 

představivost, fantazii a vnímání potřeb druhých. Vytváří různé sociální scénáře a hra je velmi 

různorodá. V popředí jsou společné a kooperativní hry, při kterých prožívá pozitivní emoce 

s druhými dětmi a přijímá různé role. Dítě baví soutěživé aktivity, ačkoliv velmi negativně snáší 

prohru a často mění pravidla ve svůj prospěch (Čadilová & Žampachová, 2017). Dále se 

objevují hry námětové, napodobivé, fantastické, kombinační soutěživé i stolní (Šulová, 2010). 

Ve čtyřech letech mívá smyšlené kamarády a partnery při hře. V pěti letech obohacuje 

kolektivní hru svými nápady a je schopno vytvářet vtipy (Allen, & Marotz, 2002). 

Hra je nezbytná pro rozvoj dětí, protože přispívá ke kognitivnímu, tělesnému, společenskému 

a emocionálnímu well-beingu. Hra také nabízí rodičům ideální příležitost být plně se svými 

dětmi. Navzdory přínosům plynoucím ze hry se v poslední době snížil čas, který si rodiče hrají 

se svými dětmi. Mezi faktory, které omezují čas na hru, patří rychlý životní styl, změna 
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struktury rodiny a orientace na akademické či rozvíjející aktivity na úkor volné hry zaměřené 

na děti (Ginsburg, 2007). V raném dětství je hra s učením úzce spjata, ovšem pokud se 

pečovatelé zaměří primárně na vzdělávací přínos hry, ztrácí se nejdůležitější rys hry – dětské 

potěšení (Singer, 2015). To doplňuje i Šulová (2010, str. 77) „mělo by mít možnost si hrát často 

a spontánně. Rodiče právě v této době formují budoucí pracovní a učební návyky svých dětí 

formují kvalitní vztah svého dítěte k sobě, budují autoritu v rámci společných činností.“ 

U běžně se vyvíjejících dětí se objevuje hra s objekty („object play“) ve čtyřech fázích během 

prvních tří let života (Ungerer & Sigman, 1981): 

1. explorativní hra se objevuje již kolem 4. až 6. měsíce, kdy děti začínají zkoumat 

vlastnosti hraček např. boucháním, máváním, házením či vkládáním do úst. 

2. relační hra („relational play“) se objevuje mezi 6. a 12. měsícem, při které děti 

kombinují dvě a více hraček nefunkčním způsobem (bouchání objekty o sebe, vkládání 

do nádob a z nádob, navlékaní kroužků na tyč). 

3. funkční hra se objevuje kolem 12. až 16. měsíce, děti jsou schopné používat hračky a 

miniatury dle jejich užití (zametání dětským smetáčkem). Většina činností je směřovaná 

směrem k jejich osobě (česání vlasů, dávají si telefon k uchu). 

4. symbolická hra se objevuje až mezi 16. a 30 měsícem, děti jsou již schopné nahradit 

jeden předmět jiným (kostka jako telefon), používat imaginární vlastnosti (horké a 

chladné) a zapojit se do komplikovaných předstíracích schémat s využitím imaginace a 

fantazie. 
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2 Psychický vývoj dítěte PAS v předškolním věku 

S rostoucím věkem se proměňují i nároky rodičů a okolí, které jsou na dítě kladeny, především 

v porovnání s vrstevníky. V předškolním období se mohou zviditelnit dříve méně nápadně 

projevy právě skrz porovnání se stejně starými dětmi, jelikož rodiče jsou s dítětem 

v každodenním kontaktu a mohou si na některé projevy zvyknout a považovat je za běžné. 

Tento proces se často urychlí i nástupem do mateřské školy (Šporclová, 2018). Společné pro 

děti s PAS je hlubší porucha vývoje v oblasti sociální interakce a komunikace, než by 

odpovídalo mentální úrovni dítěte. Jde o specifický deficit, který odlišuje PAS od jiných 

vývojových poruch (mentální retardace, poruchy řeči, specifické poruchy učení či poruchy 

aktivity a pozornosti). Zhruba 50 % rodičů zaznamená nápadnosti ve vývoji dítěte již před 

prvním rokem života. Nejčastěji jde o absenci sociálního úsměvu, dětského žvatlání, 

gestikulace, ukazování a opoždění v řečovém vývoji. Další varovné příznaky v sociální oblasti 

mohou být – absence spontánní odložené imitace, dítě nesdílí pozornost (nechlubí se, nenosí 

předměty na ukázku), neukazuje, aby upozornilo na něco zajímavého, oční kontakt není 

koordinován se směrem ukazování, slabší sociální kontakt, méně živý a komunikační oční 

kontakt, snížená schopnost okamžité nápodoby, nepřiměřená emoční reaktivita, odlišný kontakt 

s vrstevníky (Thorová, 2008). 

Předškolní období může být důležitým obdobím pro znovunabytí některých dovedností, které 

ztratilo během vývojového regresu, jenž nejčastěji nastává mezi 15. a 24. měsícem života dítěte. 

Regresí je myšlen proces, při kterém dítě ztrácí osvojené dovednosti. U jedné třetiny dětí s PAS 

je zaznamenán tento regres, ať se týká řečového vývoje, sdílené pozornosti, sociální interakce, 

hry či neverbálních projevů při komunikaci (Thorová, 2008). 

 

2.1 Sociální dovednosti 

Děti s PAS se ve stupni zájmu o sociální kontakt liší a můžeme pozorovat celou paletu 

sociálních projevů. Tyto projevy jsou velmi pestré a různorodé. Dítě se může vyhýbat kontaktu, 

je odtažité a samotářské, vyhýbá se očnímu kontaktu, je netečný vůči sociálním podnětům, utíká 

a schovává si hlavu či se věnuje předmětu svého zájmu, nereflektuje reakce druhých nebo 

naopak, kdy dítě nedodržuje a narušuje osobní prostor, má přehnanou gestikulaci či mimiku a 

ulpívavý oční kontakt, nekriticky a nadměrně spontánně navazuje kontakt s každým, zahlcuje 

druhé vyprávěním o svých tématech (Thorová, 2016). V oblasti sociálního chování je vývoj 
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dětí s diagnostikovanou poruchou autistického spektra velmi různorodý (Šporclová 2018; 

Thorová, 2015). Navíc podle Thorové (2016, str. 65) „způsob sociální interakce však není 

stabilním projevem, může se měnit s věkem.“ Vzájemný vztah dítě-matka je důležitou vazbou 

pro raný vývoj socializace a jazyka, pro rozvoj motorických a dalších vzorců chování. Výsledek 

interakce záleží na chování obou partnerů (Schopler & Mesibov, 1997). Schopler a Mesibov 

(1997, str. 103) tvrdí, že „autistickému postižení je vlastní, že brání dítěti ve snaze navazovat 

kontakt. Jestliže se dítě vyhýbá sociálnímu kontaktu, vyhýbá se současně iniciování 

konverzace.“ 

Děti s PAS zaměřují více svou pozornost na neživé předměty než na osoby a projevují menší 

zájem o sdílenou pozornost již v kojeneckém věku. Kvůli tomu, že spontánně nevstupuje do 

sociálních aktivit je i vývoj jeho sociálního mozku opožděn, protože není stimulován 

(Šporclová, 2018). 

Děti s autismem mají obtíže s chápáním duševních procesů druhých lidí, tento deficit jim 

komplikuje vytváření sociálních vztahů, které jsou důležité pro další socializaci. Sládečková a 

Sobotková (2014, str. 79) poukazují na fakt, že „bez rozvinuté teorie mysli tyto děti 

nerozeznávají osoby jako lidi, kteří mají vlastní pocity, myšlenky, přání a záměry, nejsou tudíž 

schopny s nimi navázat emoční spojení a jejich sociální myšlení vázne.“  

 

2.1.1 Typy sociálního chování 

V této kapitole jsou uvedeny rozdílné typy sociálního chování u dětí s PAS. Americká 

psychiatrička Wingová v roce 1979 vytvořila kategorizace PAS podle převažujícího typu 

sociálního chování (Wing, 1997). 

I. Typ osamělý („aloof group“) – tyto děti nejvíce zapadají do populárního obrazu 

autismu a definice dětského autismu. Projevují se lhostejně vůči ostatním, zvláště 

vrstevníkům. Je pozorován minimální zájem o fyzický kontakt, sociální kontakt či 

komunikaci. Neprojevují empatii, nevyhledávají útěchu a navazování očního kontaktu 

je vágní a nekonzistentní. Mají velké obtíže v reciproční komunikaci a celkově 

v užívání řeči ke komunikačnímu záměru. Často jsou u nich pozorovány stereotypní 

pohyby končetinami i celým tělem a fascinace senzorickými podněty. Hra není 

přítomna či je omezena na opakující se sekvence činností. Preferují rutinní činnosti, na 

jejichž změnu často reagují afektivními záchvaty.  
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II. Typ pasivní („passive“) - tyto děti nereagují sociálně spontánně, nýbrž pasivně 

přijímají přístup druhých. Omezeně projevují radost z kontaktu s druhými, své potřeby, 

empatii. Sociální komunikace je rovněž omezená a primárně funguje především 

k uspokojování vlastních potřeb. Kontakt s vrstevníky je pasivní, často neví, jak se 

zapojit do kolektivních aktivit, ale projevují zájem o vrstevníky. 

III. Typ aktivní – zvláštní („active but odd group“) – děti spadající do této skupiny jsou 

aktivní v sociálním kontaktu, avšak přílišně spontánní, obtěžující, sociálně 

dezinhibovaní, nedodržují osobní prostor, naivní, mají ulpívavý oční kontakt a interakce 

je často jednostranná. S obtížemi rozumí pravidlům společenského chování. Řeč je 

často plynulá, ale objevuje se ulpívání na otázkách (mnohdy nevhodných), vlastních 

zájmech a neslouží k reciproční komunikaci. Jsou fascinováni objektem a tématem 

svého zájmu a afektivní záchvaty jsou opakovanou reakcí na ukončování oblíbené 

činnosti. Často mají zhoršenou motorickou koordinaci. 

IV. Typ formální, afektovaný („over-formal, stilted“) – tento typ sociálního chování je 

typický pro děti s vyšší inteligencí. Jejich chování často neodpovídá jejich 

chronologickému věku – zdvořilost, encyklopedické zájmy, konzervativnost, lpění na 

pravidlech, precizní a formální vyjadřování. Řečené chápou doslovně, jsou sociálně 

naivní a působí odtažitým dojmem i vůči rodině. 

V. Typ smíšený – zvláštní – je skupina dětí, u kterých se jednotlivé typy proměňují 

v závislosti na osobě a jiných okolnostech. 

 

2.1.2 Sociálně emoční vzájemnost a sociálně komunikační reciprocita 

Reciproční chování je u dětí s PAS také oslabeno. Schopnost chovat se sociálně – recipročně 

se odráží v rozsahu, v jakém je dítě schopno se samo zapojit do komunikace s druhými. 

Narušení v oblasti sociální interakce se projevuje především neschopností dítěte s autismem 

spontánně navazovat věku přiměřený kontakt s jinými osobami. Může jít o různé strategie – 

vyhýbání se kontaktu, odmítnutí nebo lhostejnost vůči druhým lidem, egocentrismus 

s omezenou schopností empatie, emoční reakce neodpovídající sociálnímu kontextu (Buntová 

& Tichá, 2009). Schopnost zapojit se do interakce s druhými vyžaduje, aby dítě určitým 

způsobem rozumělo citovým a mezilidským podnětům, aby je správně interpretovalo, a aby 

bylo celkově motivováno zapojit se do těchto společenských interakcí. Tyto projevy byly 

hodnoceny prostřednictvím testu Social Responsiveness Scale (SRS). Jde o stupnici měřící 

závažnost symptomů autistického spektra, které se vyskytují v přirozených sociálních 
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podmínkách u dětí mezi 4 až 18 lety. Poskytuje obraz o znevýhodnění v sociální oblasti, 

sociálním uvědomění, zpracování sociálních informací, schopnosti reciproční sociální 

komunikace a sociální úzkosti. Vyšší skór u dětí s PAS naznačují vyšší míru znevýhodnění 

v této oblasti. Průměrné skóry byl signifikantně vyšší u chlapců ve věku 4-7 let, oproti dívkám 

téhož věku (tento rozdíl se neobjevil u dětí starších 8-14 let). Děti s deficity sociálně 

recipročního chování mají častěji i další symptomy autismu (jazykové potíže, stereotypní 

chování, omezený rozsah zájmů). Data naznačují, že deficity v sociálně recipročním chování 

jsou rovnoměrně rozloženy v populaci, avšak PAS jsou jeden konec škály s nejvýznamnějšími 

deficity v této oblasti a mohou představovat extrémní projevy kvantitativního rysu (nebo rysů), 

který je v populaci běžně distribuován (Constantino, Przybeck, Friesen, & Todd, 2000; 

Constantino, Hudziak & Todd, 2003). Výsledky ukazují, že zhoršení v sociální oblasti měřené 

SRS představuje geneticky determinovanou složku psychopatologie. Deficity v sociálně 

recipročním chování mohou přispívat ke zhoršení i v jiných oblastech psychopatologie 

(Constantino et al., 2003). 

Schopnost iniciovat a udržet komunikaci s druhými a recipročně reagovat je u dětí s PAS 

výrazně narušená. Ačkoliv mohou mít potěšení z jednoduchých sociálních kontaktů a rády se 

mazlí, mají obtíže s vyjádřením žádosti o pomoc či svých potřeb, přání a pocitů. Je pro ně 

náročné poskytnout útěchu a spolupracovat. Spontánní sdílení zážitků je omezeno na faktické 

informace, odpovědi na otázky jsou často stručné a je málokdy pozorovaná snaha o rozvíjení 

dialogu (Šporclová, 2018). 

Retrospektivní výzkum měl za cíl popsat fenomén reciprocity v interakci rodič – kojenec 

prostřednictvím analýzy rodinných videí natočených během prvního roku dítěte, u kterého byla 

následně diagnostikována PAS, v porovnání s typicky vyvíjejícími se dětmi. Zajímala je oblast 

iniciace kontaktu (pokusy o vtažení druhého do interakce) a schopnost reagovat (behaviorální 

odpověď na pokusy druhých o navázání interakce). Během druhé půlky prvního roku došlo 

k celkovému výraznému zvýšení aktivity a motorického chování dětí s PAS i dětí běžně se 

vyvíjejících, ačkoliv u těch hodnoty byly celkově nižší. Analýza navíc naznačuje několik 

kvalitativních rozdílů ve způsobech chování dětí. Celkově nižší hodnoty motorické aktivity 

poukazují na nedostatek aktivity, kterou děti vyvíjejí k zapojení se či reakci na nabídky 

pečovatelů. Skrývá se za tím hypotéza, že rozdíly v motorické aktivitě během prvního roku 

života mohou být klíčovým prvkem k pochopení rozdílné kvality recipročního chování. 

Rozdíly v motorické aktivitě jsou patrné již během prvních šesti měsíců života a výzkumníci 
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mají podezření, že sehrávají určitou roli v nedostatečné iniciaci a potížích s aktivní účastí 

v účelných interakcích a ve vzájemných recipročních reakcích. Druhá půlka prvního roku byla 

charakterizována výrazným úbytkem vokalizací, tato redukce vokalizací během vývoje ve 

srovnání s běžně vyvíjejícími se dětmi může být signál atypického sociálního vývoje. 

Pečovatelé o dítě s PAS vykazovali signifikantní pokles v trvání láskyplného doteku (doteky, 

pohlazení, polibky). Opačný proces nastal u stimulačních gest (gestikulace, lechtání, dělání 

obličejů, představování objektů…), použití těchto gest se zvýšilo. Autoři výzkumu 

předpokládají, že omezení láskyplného dotyku je ve spojitosti s výrazným 

poklesem zapojení/účasti pečovatele v interakci u dětí s PAS, což dávají do souvislosti 

s atypickým motorickým a vokalizačním vývojem během prvního roku života dítěte s PAS. 

Výzkum byl charakterizován absencí růstu reaktivity u kojenců s PAS a paralelním poklesem 

doby, kterou strávili pečovatelé přitahováním si pozornosti dětí, aby se zapojily do interakce. 

Závěrem výzkumu autoři uvádějí, že se rodiče často přizpůsobují svému méně reagujícímu 

dítěti. Ovšem naopak by měli jako pečovatelé být podnětní a reflektovat nápadnosti svého 

dítěte. Rodiče ovšem toto podezření nabývají poměrně pomalu a zaznamenávají jen nepatrné 

rozdíly, protože odlišnost kontaktu je ve kvalitě nikoliv v trvání interakce či reakce (Apicella 

et al., 2013). 

Další zajímavá studie se zaměřila na rozdíly v sociální reciprocitě v interakci otec-dítě a matka-

dítě v domácím a klinickém prostředí během hry. Průměrně bylo zaznamenáno více interakcí 

v domácím prostředí, ale je zde velká individuální variabilita ve frekvenci pozorovaného 

chování mezi účastníky. Někteří rodiče během deseti minut kódovaného záznamu nevykázali 

žádné výzkumníky definované pozorované chování, naopak jiní opakovali stejné chování více 

než stokrát během stejného časového intervalu. V chování dětí byla zaznamenána velká 

variabilita bez ohledu na prostředí. Nemůžeme mluvit o signifikantních obecných závěrech, ale 

o velké individuální variabilitě. Frekvence iniciací kontaktu v interakci otec-dítě se pohyboval 

mezi 61-0 v domácím prostředí a 44-0 v klinickém prostředí, navíc byly i velké rozdíly u 

jednotlivých dětí (např. 61 iniciací dítěte doma a 12 na klinice; 45 iniciací dítěte na klinice a 16 

doma; 6 iniciací dítěte doma i na klinice). Podobně širokou variabilitu můžeme pozorovat i ve 

schopnosti reagovat a iniciovat kontakt u matek i otců. Zajímavá je i variabilita uvnitř rodiny. 

V rodinách, kde byla matka direktivní a velmi často iniciovala kontakt s dítětem, byl otec ve 

stejném chování inhibován, a naopak. Tato široká variabilita a pozoruhodné rozdíly v chování 

jsou konzistentní s klinickým názorem, že autismus je syndrom s různorodými kombinacemi 

symptomů spíše než úzká diagnostická třída (Elder, Valcante, Groce, Yarandi & Carlton, 2002). 
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Nejčastější reakcí na matčiny snahy o kontaktování dítěte bylo přijetí této nabídky, ačkoliv děti 

s PAS takto reagovaly méně než děti typicky se vyvíjející. Chlapci ve věku dvou až tří let s PAS 

v 57 % pokusů matek kontaktovat je, reagovali nepřijetím, ignorací či aktivně nabídku odmítli. 

Byli náročnými partnery, jelikož ignorovali nebo aktivně odmítli 26 % pokusů matky, oproti 

druhé skupině dětí, která takto reagovala pouze na 9 % pokusů. Tyto výsledky naznačují, že 

dítě s PAS a jeho sociální partner mají mimořádné obtíže ve sdílení pozornosti. Navíc autismus 

neovlivňuje pouze reakci dětí, ale také formu a význam těchto pokusů ze strany matky 

(Adamson, McArthur, Markov, Dunbar & Bakeman, 2001).  

Chování dítěte a chování rodiče je vzájemně provázáno. Interakce, které podporují reciprocitu 

a střídání („turn-taking“), se považují za nejvhodnější pro vývoj dětské komunikace. Děti 

s poruchou vývoje komunikace často vykazují frustraci a problémové chování. Toto chování 

může být způsobeno nerovnováhou ve střídání při interakci rodič-dítě, což je forma sociální 

reciprocity. Ve výzkumu byla zaznamenána nerovnováha v reciprocitě a střídání u dětí 

s neuropsychiatrickými obtížemi. Rodiče iniciovali kontakt častěji než děti a děti reagovaly 

přibližně na polovinu těchto rodičovských iniciací. Větší nerovnováha byla zaznamenána u dětí 

v prelingvistickém období, kdy je matky zahlcovaly svými nabídkami a děti měly výrazně nižší 

počet iniciací. Intervence, které vedou ke zvýšení rovnováhy v dyádě rodič-dítě, podporují 

jazykový a sociální rozvoj dítěte a zvyšují spokojenost rodičů (Elder & Goodman, 1996). 

Rodiče dětí s PAS mají obtíže s rozvojem a udržením interakce se svým dítětem s PAS, a proto 

vykazují nižší úroveň schopnosti reagovat (Diken & Mahoney, 2013). Výsledky turecké studie 

ukazují, že rodiče typicky vyvíjejících se dětí dosahují vyššího průměru na škále citlivosti a 

vynalézavosti, a dosahují vyššího skóru i v subškále emocionálního expresivního chování, 

oproti rodičům dítěte s PAS. Děti s PAS vykazují méně imitačního chování v porovnání s dětmi 

typicky se vyvíjejícími (Ceyhun, Özdemir, Töret, & Özkubat, 2015). Zapojení rodiče dítětem 

(„child involvement“) je schopnost dítěte pozvat rodiče do interakce. Děti s mentální retardací 

a děti s klinickou diagnózou, kam ve výzkumu spadal i autismus, dosahovaly výrazně nižší 

schopnosti zapojit se do interakce s rodiči (van Ijzendoorn et al., 2007). Závažnost projevů 

autismu korelovala s nižší kvalitou interakce rodič-dítě s PAS (Hobson, Hobson, Tarver & 

Beurkens, 2016). 

Schopnost iniciovat kontakt s rodiči má pozitivní vliv na rozvoj sociálních dovedností se 

spolužáky, což bylo měřeno o rok později. Celkové interaktivní chování se pozitivně týká 

prosociálního chování s vrstevníky. Děti, které byly více kooperativní, zapojené v interakci 
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s rodiči a projevovaly více pozitivních emocí, také projevovaly větší ochotu a motivovanost 

k interakci s vrstevníky. Celkově jsou děti i s mírnější formou autismu méně sociálně 

kompetentní, často se ještě v předškolním věku potýkají s obtížemi v základních sociálních 

dovednostech, které se objevují během prvních dvou let života v normativním vývoji (Meek, 

Robinson, & Jahromi, 2011).  

Flippinová a Watsonová (2011) se zaměřily ve své studii na vztah mezi verbální a hrací 

schopnosti reagovat u otců a matek a hracími dovednostmi dětí s PAS. Došly k několika 

zajímavým zjištěním. Děti upřednostňovaly hru s matkou před hrou s otcem a před 

nepodporovanou hrou, což je hra, do které rodič nezasahuje, nevede ji ani ji jinak nepodporuje. 

Pokud se zvýšila odezva otců při hře, zvýšily se i schopnosti dětí v symbolické hře a naopak. 

Matky reagovaly na hru svého dítěte častěji verbálně, oproti otcům. Ve vzájemné interakci 

rodič-dítě děti dosahovaly vyšší úrovně hry, protože matky i otcové reagovali verbálně citlivě 

a vstřícně, a naopak (Flippin & Watson, 2011). 

Rodičovská synchronicita se ukázala být vývojově důležitá pro rozvoj komunikačních 

dovedností dětí s PAS. Jazyk dítěte patří mezi důležité prediktory napříč všemi škálami 

interakce. Lepší řečové dovednosti dítěte mohou přímo umocňovat kapacitu dítěte navázat 

kontakt s rodiči. Jazyk dítěte má také mírný vliv na chování rodiče, o čemž svědčí interakční 

styl při volné hře. Repetitivní vzorce chování mají potenciál pro změnu ve sdílené pozornosti 

mezi rodičem a dítětem. Rodiče dětí, u kterých jsou výrazné repetitivní projevy, byli méně 

schopní udržet sdílenou pozornost během volné hry. Tyto symptomy přímo omezují zaměření 

pozornosti dítěte a také narušují schopnost rodiče naladit se na dítě, na jeho zájmy či chování, 

které se může zdát být nevyzrálé či dokonce vysoce atypické. Rodičovská synchronicita a 

sdílená pozornost jsou signifikantními prediktory iniciace kontaktu dítětem. Reagující rodič 

poskytuje prostor pro dítě projevit se a uvědomí si, když tak dítě činí. Podobně také iniciace 

dítěte a sdílená pozornost jsou signifikantními prediktory rodičovské synchronicity, kdy rodiče 

reagují na globální sociálně-pragmatické deficity dítěte spíše než na specifické jazykové 

schopnosti. Rodič automaticky reaguje na limitované verbální schopnosti, ale měl by především 

reagovat na omezené iniciace a sdílení pozornosti. V jiném případě by si osvojoval asynchronní 

styl interakce, při kterém se pokouší zapojit relativně pasivní dítě tím, že řídí jeho chování a 

kompenzuje jeho limitované spontánní přínosy (Hudry et al., 2013). 
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2.1.3 Sdílená pozornost 

Důležitost sdílené pozornosti je nejvíce viditelná během druhého roku života, vzhledem 

k rozvoji raného dyadického chování. Sdílená pozornost či schopnost koordinovat pozornost 

mezi sociálním partnerem a objektem/činností vzájemného zájmu, je důležitý vývojový krok, 

který se objevuje mezi 9. a 14. měsícem života. Děti s PAS vykazují atypické vzorce v této 

sdílené pozornosti. Toto nonverbální komunikační chování je u dětí s PAS opožděno nebo 

narušeno a objevuje se až ve věku 17–30 měsíců (Clifford & Dissanayake, 2008). Klíčové 

aspekty dyadického interakčního stylu jsou tři – rodičovská synchronicita, iniciace dítěte a 

sdílená pozornost. Rodičovskou synchronicitou jsou myšleny ty komunikační činnosti rodiče, 

které slouží k podpoře dítěte ve stávajícím zaměření pozornosti a komentují jeho hru či činnost. 

Asynchronním chováním se myslí vedení nebo přesměrovávání pozornosti nebo chování dítěte 

či kladení žádostí. Iniciací dítěte se myslí spontánní komunikační akt směrem k rodiči. Sdílenou 

pozorností je myšleno zaměření pozornosti rodiče i dítěte na stejný cíl, aktivitu nebo 

konverzační téma udržitelným způsobem (Hudry et al., 2013). Sdílení pozornosti probíhá ve 

dvou složkách – aktivní a pasivní. V aktivní složce se dítě aktivně snaží získat pozornost druhé 

osoby, jde o sociální aspekt interakce. Pasivní složka zahrnuje reakci dítěte na aktivní snahu 

druhé osoby. Společná aktivita vyvolává u dětí radost a dítě vzájemně sdílenou pozornost 

kontroluje očním kontaktem. Směr pohledu, ukazování a pozice těla jsou prostředky, které dítěti 

sdílení pozornosti umožňují (Thorová, 2016). Sdílená pozornost zahrnuje 1) referenční pohled 

nebo pohled na dospělého a na to, co drží nebo dělá a pohled z objektu na dospělého a zpátky 

na objekt; 2) následování pohledu nebo pozorování objektu zájmu dospělého posunem pohledu; 

3) ukazování a gesta vůči dospělému (Ezell et al., 2012). Už z diagnostických kritérií PAS 

vyplývá, že dětí s touto diagnózou mají obtíže ve schopnosti sdílet pozornost. Jejich obtíže 

vztažené ke snaze o sdílení pozornosti jsou evidentní během druhého roku života, kdy už je 

běžně schopnost sdílené pozornosti rozvinuta (Charman et al., 1997). 

Ve výzkumu s dvaceti americkými nemluvícími předškolními dětmi s PAS se ukázalo, že 

imitace dospělých zvyšuje schopnost sdílené pozornosti u dětí s PAS. V jedné skupině dětí cizí 

dospělý člověk okamžitě imitoval všechno chování dítěte se stejnými předměty, ve druhé 

skupině cizí dospělý člověk odpovídal neverbálním chováním bez imitačního charakteru na 

chování dítěte, toto byla fáze intervence a poté následovala volná hra. Během intervenční fáze 

se u dětí z imitační skupiny se častěji objevil referenční pohled a během volné hry i častěji 

navazovaly oční kontakt. Výsledky prokazují efektivitu imitace u předškolních dětí s PAS 

zvláště jejich referenčního pohledu a následování očního pohledu. Signifikantní korelace mezi 
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imitací chování dítěte během intervenční fáze a časem, které dítě strávilo pozorováním 

dospělého a následováním jeho pohledu během volné hry, byla pozoruhodná (Ezell et al., 2012). 

Koordinovaná sdílená účast („coordinated joint engagement“) a podporovaná sdílená účast 

(„supported joint engagement“) jsou dvě položky, které charakterizují kvantitu a kvalitu 

sdílené pozornosti, jak dobře dítě udržovalo pozornost u sdílených aktivit. Koordinací sdílené 

účasti se myslí aktivní a opakovaná koordinace a distribuce pozornosti dítěte mezi objekty, 

činnosti i partnera. Podporovaná sdílená účast se zaměřuje na periody, během kterých dítě 

účastnilo sdílení objektů a činností, ale nevyžaduje jeho aktivní pozornost věnovanou 

partnerovi (Suma, Adamson, Bakeman, Robins & Abrams, 2016). Během desetiminutové volné 

hry se průměrně koordinovaná sdílená pozornost vyskytla v dyádě matka-dítě s PAS 4:27 

minut, podporované sdílené zapojení 4:16 minut, strávili tedy méně než 50 % času ve sdílení. 

Matky mluvily mnohem více než jejich děti, což nemusí být překvapující, protože studie 

zahrnovala mnoho dětí s omezenými verbálními schopnostmi. Pozitivní emoce, jako úsměv, 

tleskání, smích nebo veselé komentáře, se neobjevily u téměř poloviny dětí a jedné třetiny 

matek během pozorované interakce. Mentální věk dítěte souvisí s množstvím času stráveného 

při sdílení a rychlosti řeči matky během kontaktu, kdy se matka více přizpůsobuje verbálním 

schopnostem dítěte (Kaal, Smith, Nordahl‐Hansen, Fagerland Kasari, & 2018). 

Ve studii, která porovnávala schopnost sdílené pozornosti, imitace a hry, byly s jazykovými 

dovednostmi mezi 3. - 4. rokem věku dítěte s PAS nejsilněji asociována schopnost 

protodeklarativního ukazování a okamžité imitace. Navíc děti s lépe rozvinutou hrou a 

odloženou imitací ve čtyřech letech, si osvojily komunikační dovednosti rychleji. Odložená 

imitace je schopnost dítěte vyvolat si z paměti a následně produkovat činnosti, které se zakládají 

na mentální reprezentaci sociálních událostí. Všechny tři schopnosti jsou důležité pro jazykový 

rozvoj, ovšem především schopnost odložené imitace a hry přispívají k pokračujícímu 

rozšiřování jazykových a komunikačních dovedností v předškolním období a mladším školním 

věku. Naopak schopnost sdílené pozornosti silně napomáhá počátečnímu jazykovému rozvoji 

(Toth, Munson, Meltzoff & Dawson, 2006). 

Udržitelnost sdílených témat (jak dlouho se dyáda zaměřuje na konkrétní téma), plynulost a 

propojenost v interakci, bylo využito k hodnocení kvality komunikační výměny v dyádě rodič-

dítě. Rodiče jsou obzvláště citliví na potíže dítěte, které zasahují do komunikačních výměn 

(Suma et al., 2016). 
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2.1.4 Imitační chování 

Děti s autismem mají značné obtíže s napodobováním ostatních. Tato obtíž se projeví ještě 

nejvýrazněji, když je tato funkce spojena se sociálními účely. Nejnovější způsoby výuky 

imitace, jako je RIT („Reciprocal Imitation Training“), se zaměřují na učení imitačních 

dovedností malých dětí s autismem v sociálním kontextu, proto mohou být účinné pro podporu 

spontánní a generalizované imitace. Toto učení může podpořit rozvoj dalších sociálně 

komunikačních dovedností a sociální reciprocity (Ingersoll, 2007). Děti zpočátku tréninku 

vykazovaly deficity ve spontánním napodobování při hře s předměty o 10 %. Mimo obtíži 

s imitací vykazovaly všechny děti deficity v jazyku, hře a sdílené pozornosti. Po absolvování 

tréninku autoři pozorovali výrazné zvýšení imitace jazyka, zvýšení schopností reagovat na 

nabídky sdílené pozornosti dospělých. Všechny děti udělaly velké pokroky ve spontánní imitaci 

objektů („spontaneous object imitation“), ty přetrvaly i po ukončení tréninku, proto lze říci, že 

program RIT je vhodný pro rozvoj spontánní imitace objektů u malých dětí s autismem. 

Zlepšení bylo viditelné i v rozvoji jazyka, předstírací hry a sdílené pozornosti, RIT tedy vede 

více souběžným změnám v sociálně-komunikativním chování. RIT je efektivní strategie včasné 

intervence pro malé děti s autismem. Imitace se podílí na rozvoji předstíracích her i očního 

kontaktu u dětí s autismem (Ingersoll & Schreibman, 2006). Thorová (2016, str. 82) doplňuje, 

že „děti s poruchou autistického spektra mohou napodobovat dospělé, ale činí tak v mnohem 

menší míře, často nespontánně (na výzvu), v méně situacích a s mnohem menším entuziasmem 

než jejich vrstevníci.“ Celkově nízká úroveň imitačního chování u dětí s PAS (kolem 8 % času 

interakce s rodičem a kolem 17 % času interakce s výzkumníkem) jen dokazuje obtíže v tomto 

chování (Field et al., 2010). 

Užívání imitace rozvíjí dětem s PAS jejich komunikační dovednosti. Když rodiče imitují 

chování dětí s PAS, děti se stávají více sociálně angažované (usmívají se, častěji se dívají na 

dospělého a iniciují interakci). Zdá se, že když se rodiče přidají do světa dítěte užitím chování 

a zájmů dítěte, dítě to vnímá jako přirozený a známý jazyk. Intenzivní interakce zahrnuje 

pozorování chování jedince a použití prvků tohoto jednání k navázání komunikace. Chováním 

se myslí činnosti, gesta, vokalizace (slova, zvuky, zpívání, pískání), opakující se chování i 

sebestimulační chování. Jakmile se toto chování zaznamená, může být použito k otevření 

dialogu s dítětem s PAS (jedinec má rád opakující se klepání na zeď a pobrukování si melodie, 

druhý člověk by mohl klepat na zeď v tom samém rytmu a také si pobrukovat). Pozorování a 

přidávání se k chování dítěte nám dává možnost zpomalit rychlost komunikace a vytvořit 

prostor pro sdílenou komunikaci. Vytvoření tohoto prostoru a změna tempa, může být zásadní 
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pro dítě s PAS, které často potřebuje čas navíc ke zpracování toku příchozích informací. 

Zlepšením komunikačního vztahu, který se vytváří mezi dvěma lidmi, se mohou i rozšiřovat 

témata ke komunikaci. Imitace se používá i v jiných terapeutických programech a ukázala se 

být velmi efektivní v podpoře sociability a interaktivity u dětí s PAS. Poradci Intenzivní 

interakce se vyhýbají pojmu imitace, jelikož obsahuje pouze zrcadlení partnera více než 

reagování na jeho či její vlastní jazyk. Jde o celistvější styl komunikace. Imitace nejen 

podporuje komunikační výměny, ale také podporuje vývoj komunikačního vztahu mezi dvěma 

jedinci a umožňuje jim posun od imitace k jiným komunikačním výměnám, k vývoji a zlepšení 

konverzace. Děti s PAS mají zájem být v interakci a hrát si kreativně s dalšími lidmi. Imitace 

hraje klíčovou roli v uvolnění této schopnosti v nich. Cílem Intenzivní interakce je probuzení a 

realizace komunikačního potenciálu mezi dvěma lidmi skrz sdílení individuálně vlastního 

jazyka a zájmů (Caldwell, 2008). 

Děti s PAS kontaktují více dospělé, kteří jsou hraví a imitují je. Interakce, během kterých děti 

s PAS častěji kontaktovali dospělé, byly charakterizovány častějším smíchem, verbálním 

projevem, imitačním chováním a hravostí ze strany rodičů. Tato hravost způsobuje zvýšení 

atraktivity rodiče jako partnera při hře a vyšší flexibilita dává prostor dítěti kontaktovat 

dospělého. Toto efektivní chování si osvojili dospělí, kteří měli více zkušeností s interakcí 

během hry s dětmi s PAS (Nadel, Martini, Field, Escalona & Lundy, 2008). Tento závěr 

potvrzuje i studie Fieldové et al. (2010), kteří poukazují na skutečnost, že dítě s PAS může 

reagovat aktivněji na cizího dospělého, který je hravý a imituje chování dítěte. Výzkumník 

napodoboval dítě o 36 % času během interakce častěji než matka, stejně tak děti více imitovaly 

a byly hravější v interakcí s výzkumníkem než s matkou. Na druhou stranu se dítě během 

interakce zhruba třikrát častěji dotýkalo matky i otce než výzkumníka, tyto projevy sociálního 

chování byly vnímány velmi pozitivně, jelikož signalizují pokusy o navázání interakce s rodiči. 

Podobné výsledky vyšly i při porovnání interakce otec-dítě a výzkumník dítě, ačkoliv u otců se 

neobjevilo žádné imitační chování. Relativně vysoká úroveň hravého chování u rodičů (33-50 

% času během interakce) a současně nízká úroveň imitačního chování u dětí během hry 

s rodičem naznačuje, že hravé chování rodičů je méně nápomocné ve vyvolávání imitačního 

chování u dětí než samotné imitační chování rodičů.  

Navazuje na to i starší americká studie, která hodnotila u dětí v předškolním věku schopnost 

imitace a trvalost objektu, bylo pozorováno sociální chování a řeč během volné hry. Děti byly 

vystaveny třem různým interakcím, kdy buď experimentátor bezprostředně imitoval dítě, 
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vytvářel známou nebo novou činnost. Děti s PAS s nižší schopností imitace byly sociálně 

citlivější, více navazovaly oční kontakt a hrály si s hračkami méně ulpívavým způsobem, pokud 

examinátor imitoval jejich chování. Navíc spontánně imitovaly examinátora při vytváření 

nových i neznámých činností (Dawson & Adams, 1984). Dawsonová a Galpert (1990) sledovali 

efektivitu imitace u činností dětí s PAS jako prostředek pro podporu sociální odezvy a kreativní 

hry s hračkami. Ve výzkumu bylo patnáct dětí s PAS spolu se svými matkami, hodnocení 

probíhalo před a po dvou týdnech, během kterých se každý den věnovali nácviku imitační hry. 

Před nácvikem udržovaly děti častěji oční kontakt s matkou během imitační hry než během 

volné hry. Po nácviku došlo k signifikantnímu prodloužení pohledu na tvář matky a zvýšení 

kreativity i při volné hře. Pozitivní změny v chování dětí se nezdají být funkcí vývojové úrovně 

imitačních schopností, dovedností při hře, sociálnímu věku nebo závažnosti symptomů PAS, 

většina dětí pozitivně reagovala na tuto interakční strategii bez ohledu na jiné individuální 

charakteristiky. 

 

2.2 Řeč 

Nápadnosti v řečovém projevu, jak uvádí Šporclová (2018) patří k jedněm z nejčastějších 

důvodů znepokojení rodičů ve vývoji dítěte. Může jít o opožděný řečový vývoj, ztrátu 

naučených slovíček, obtíže v porozumění řeči, nereagování na pokyny či na zavolání. Stejně 

tak jako projevy v jiných oblastech mohou být velmi různorodé i obtíže v komunikaci, jak uvádí 

Šporclová (2018, str. 35) „u některých dětí se řeč nerozvine vůbec, jiné mohou mít naopak velmi 

bohatou slovní zásobu a dokážou detailně hovořit na konkrétní témata, nejčastěji z oblasti 

svých zájmů. Mívají problémy v porozumění (receptivní složka) i vyjadřování (expresivní 

složka).“ Určité typy řečového vývoje uvádí i Thorová (2008) - první slova dítě začalo užívat, 

následně nastala regrese v řečovém vývoji bez dalšího progresu; řečový vývoj probíhá, dítě 

mluví, avšak progres ve vývoji je velmi pomalý; verbální řečový projev se neobjevil; nebo řeč 

se objevila ovšem bez dalšího vývoje.  

Ve verbální řeči jsou patrné echolálie, vymýšlení vlastních slůvek či stereotypní opakování 

nejen odposlechnutých frází (Šporclová, 2018) a doslovné chápání řečeného. Omezená 

schopnost vyjádřit svoje komunikační záměry přispívá k sociální izolovanosti (Buntová & 

Tichá, 2009). 
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Problémy v komunikační oblasti u dětí s PAS se projevuje v pragmatické a sémantické rovině. 

Ačkoliv jedinec ovládá řeč, gesta a podobně, nemusí být schopen je přiměřeně použít 

k sociálním účelům (funkční komunikace, rozhovor). Narušená komunikační schopnost u osob 

s autismem je opět velmi rozmanitá a nejde jen o sekundární projev způsobený patologií 

v oblasti vývoje řeči. Dítě s PAS má obtíže využít osvojenou řečovou úroveň projevu 

k sociálním účelům, nejvíce je tedy narušená právě pragmatická rovina řeči. Komunikují 

většinou kvůli uspokojení vlastních potřeb a kvůli žádosti určitých činností, předmětů či 

pomoci. Navíc méně často ke komunikaci iniciují, mají obtíže při střídání rolí, chybí zájem o 

partnera a empatie, omezená je snaha pochopit jeho komunikační záměr a snaha rozhovor 

udržet. Rozhovor je často jen strohou výměnou informací (Buntová & Tichá, 2009). Porozumět 

významu verbálního sdělení druhé osoby je pro děti s PAS často velmi obtížné. Potřebují delší 

čas na zpracování pokynu i významu. Proto nejlépe fungují v takovém prostředí, kterému 

rozumí a cítí se v něm bezpečně (Šporclová, 2018). Pro sociální interakci je typická snaha 

používat tělo jiné osoby jako nástroj, prostřednictvím kterého můžou dosáhnout na předmět 

zájmu, ovšem bez doprovodného verbálního anebo neverbálního projevu. Je omezená 

schopnost zrakové sdílené pozornosti. Děti s těžší formou PAS můžou své potřeby a pocity 

vyjadřovat pláčem, hněvem či sebepoškozováním (Buntová & Tichá, 2009). 

Oční kontakt je jednou z často diskutovaných otázek ohledně autismu. Děti s PAS mají tendenci 

se vyhýbat zrakovému kontaktu, ačkoliv jiné naopak mají ulpívavý a neadekvátně dlouhý oční 

kontakt. Dále je nápadná nekonzistentnost a kvalita očního kontaktu v různých situacích 

(Šporclová, 2018). Kvalita a kvantita očního kontaktu se také odvíjí od kontextu situace. 

Jonesová et al. (2017) se zabývali tím, zda se oční kontakt liší v rozdílných recipročních 

interakcích u dětí s PAS a typicky se vyvíjejícími dětmi. U obou skupin se objevoval častěji 

oční kontakt při konverzaci za nepřítomnosti hraček, naopak během interaktivní hry docházelo 

k minimálnímu kontaktu očima (Jones et al, 2017). Abnormality v očním kontaktu a 

konzistentní nárůst těchto obtíží i po druhém roce věku, nižší frekvence a chudší kvalita ve 

sdílené pozornosti, iniciace sdílené pozornosti a schopnost zareagovat – bylo zachyceno 

analýzou videí během longitudinálního výzkumu v Austrálii. Tyto výsledky podpořily i 

výpovědi rodičů, kteří referovali chudší užití očního kontaktu a vyhýbání se očnímu kontaktu 

v období 18-24 měsíců (Clifford & Dissanayake, 2008). Oční kontakt patří do neverbální 

komunikace, do které patří i gesta, mimika a postoj těla, ve které děti s PAS mají tendenci 

selhávat. Častá je absence ukazování, kdy dítě nesdílí předměty či činnosti, které ho zaujaly, 

ale ani ukazováním nevyjadřuje své potřeby. Souhlas či nesouhlas řekne spíše verbálně, hlavou 
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tedy nepřikývne či nezavrtí. Užívání gest bývá omezené nebo naopak nepřiměřené situaci. Děti 

s PAS mívají strnulejší výraz tváře, je málo častý sociální úsměv, mimikou vyjadřují pouze 

základní pocity a obsah verbálního sdělení vždy neodpovídá výrazu obličeje. I v postoji bývají 

strnulejší a nedodržují osobní prostor (Šporclová, 2018). Děti s PAS mohou mít averzi vůči 

zrakovému kontaktu, vyhýbají se mu, oční kontakt může být krátkodobý a nezaměřený jakoby 

bez komunikačního partnera nebo naopak navazují společensky nevhodný oční kontakt. Navíc 

mají obtíže ve sledování směru pohledu rodiče na objekt zájmu, méně kombinují pohled 

s gestem a vokalizací při žádání či odmítání (Buntová & Tichá, 2009). 

Při retrospektivní analýze rodinných videí bylo zjištěno, že předškolní děti s PAS již mezi 6. a 

12.měsícem života upřednostňovaly neživé objekty před sociálními podněty více než vrstevníci 

bez PAS a než ony samy do 6. měsíce věku. Brzký pokles tendence zaměřovat svoji pozornost 

na sociální podněty vytváří u dětí s PAS atypickou vývojovou mezeru a pozdější deficit ve 

schopnosti integrace sociálních a nesociálních podnětů během 6.-12. měsíce života dítěte. Tento 

deficit může být spojen s narušením seberegulačního procesu v sociálním učení a ochuzení o 

informace ze sociálního prostření, které může přispět k narušení typického vývoje mozku 

(Maestro et al., 2005). 

 

2.3 Hra 

Ačkoliv u dětí s PAS často chybí spontánní tvořivá hra, přesto může být hra zdrojem rozvoje 

dítěte, to je ovšem dítě potřeba naučit. Děti přistupují ke světu tzv. fyzickým a sociálním 

přístupem, zdravé dítě je schopno intuitivně integrovat oba tyto přístupy, ovšem děti s PAS 

využívají spíše fyzický přístup. Je komplikované vysvětlit jim i sociální aspekt přistupování ke 

světu, ovšem prostřednictvím hry se tyto přístupy propojují (Beyer & Gammeltoft, 2006).  

Hra u dětí s autismem je popisována jako mechanická, často stereotypní a bez přirozeného 

zájmu zkoumat svět. Spontánní funkční hra spolu s předstíranou hrou je méně častá (Beyer & 

Gammeltoft, 2006). Již v 18 měsících mají děti s PAS prokazatelný deficit v jednoduché 

imitační hře (Thorová, 2008). Obecně děti s PAS mají tendenci být méně hravé než typicky se 

vyvíjející vrstevníci. Ovšem signifikantní rozdíl byl nalezen mezi hravostí dětí s PAS a dětí bez 

PAS během hry doma s matkou, nikoliv během hry s učitelem. Zatímco děti s PAS mají 

tendenci být hravější s učiteli, děti bez PAS jsou hravější se svými matkami (Pinchover, 

Shulman, & Bundy, 2016). Beyer a Gammeltoft (2006, str. 21) doplňují, že „sociální interakce, 
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komunikace a představivost jsou základními prvky hry. Není proto žádným překvapením, že si 

děti s autismem hrají odlišným způsobem.“ a „nedokážou využít svých herních schopnosti a 

bývají často mylně označovány jako děti, které si nedokážou hrát.“  

Narušená je symbolická imitace, kdy není dítě schopno či ve velmi omezené míře pozorovanou 

činnosti po čase napodobit a nepoužívá při tom zástupné předměty. Celkově chybí sociální 

radost ze společné aktivity, dítě s PAS imitační hru dále nerozvíjí, drží se naučených vzorců a 

je mnohem méně neverbálně aktivní (Thorová, 2008). Holmesová a Willoughbyová (2005) ve 

svém výzkumu hry u dětí s PAS zjistily, že se nejčastěji objevuje paralelní funkční hra, 

interakce s dospělými a samostatná funkční hra. Děti preferovaly kontakt s dospělými před 

vrstevníky, stejně tak dospělí iniciovali častěji interakce oproti vrstevníkům. Při hodnocení 

frekvence sociální hry v této studii se skupinová hra objevovala velmi zřídka, a právě paralelní 

a samostatná hra byly nejčastěji pozorované herní chování. Navíc herní chování doma u dětí 

s PAS se dle tohoto výzkumu neliší od typu hraní ve škole, což naznačuje konzistenci mezi 

pohledem vychovatelů a matek na chování dětí.  

Sociální vývoj souvisí se symbolickou hrou u dětí s vysokou neverbální kognitivní schopností. 

Tato schopnost spolu s expresivním jazykem byla významným jedinečným prediktorem 

symbolické hry. Naopak receptivní jazyk a sociální vývoj nepředpovídají 

variabilitu symbolické hry. Děti s PAS s vyšším kognitivním postižením vykazují také nižší 

dovednosti v oblasti symbolické hry, tedy kognitivní schopnosti obecně souvisí s dovednostmi 

hrát si. A tento vztah je reciproční, tedy rozvoj v jedné oblasti usnadňuje vývoj té druhé. Ovšem 

závěry studií poukazují na fakt, že rozvoj symbolické hry u dětí s PAS není jednoznačně vázán 

pouze na jednu oblast vývoje, ale je propojen s řadou dalších oblastí fungování (Stanley & 

Konstantareas, 2007). Dovednosti v jemné a hrubé motorice malých dětí s PAS souvisí s jejich 

adaptivním chováním, běžnými každodenními dovednostmi a sociálně komunikačními 

dovednostmi. Děti se slabšími motorickými dovednostmi mají větší nedostatky v sociálně 

komunikační rovině a celkově projevují specifičtější symptomy pro PAS (MacDonald, Lord & 

Ulrich, 2013; MacDonald, Lord & Ulrich, 2014). Zapojení rodiče dítětem, trvalost pozornosti 

dítěte, negativita vůči rodiči a vzájemnost porovnávali ve dvou typech hry (sociální hra a 

motorické aktivity) u dětí s PAS a dětí typicky se vyvíjejících. Děti s PAS dosahovaly mnohem 

nižších výsledků ve sledovaných kategoriích během motorických aktivit, ovšem v sociální hře 

vystupovaly více jako jejich vrstevníci. Výsledky výzkumu poukazují na prostor pro zlepšení 
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v rodičovských interakcích v motoricky založených aktivitách (MacDonald, Hatfield & 

Twardzik, 2017).  

Ve dvou letech mají děti obecně tendenci vybírat si stejný hrací materiál, ovšem tato tendence 

se u dětí bez PAS snižuje a u dětí s PAS často zůstává relativně stabilní a neměnná. Hra 

obsahuje méně funkčních schémat, repertoár hraček a činností je omezenější oproti 

vrstevníkům (Bancroft, Thompson, Peters, Dozier & Harper, 2016). Nedostatek běžné hry 

s různorodými hračkami odlišuje děti s PAS a děti s vývojovým opožděním od běžně se 

vyvíjejících dětí (Wetherby et al., 2004). Opoždění ve hře u dětí s PAS často odráží jejich 

vývojové opoždění i v jiných oblastech. Děti, které se vyznačují nižší mírou repetitivního 

chování, se pravděpodobněji zapojí do různorodějších herních aktivit, naopak tomu je u dětí 

s výraznější symptomatikou v této oblasti. Expresivní jazyk u typicky se vyvíjejících se dětí byl 

považován jako prediktor hry, u dětí s PAS je výrazným prediktorem právě repetitivní chování. 

Hra se zdá být vysoce spjata s vývojovou úrovní jazyka a komunikace (Honey, Leekam, Turner 

& McConachie, 2007).  

U dětí, které mají stanovenou diagnózu PAS, je často den naplněný terapeutickými programy a 

nácviky, které jim pomáhají překonávat specifické deficity, ale tím jsou také určitým způsobem 

obrány o možnost hrát si (Beyer & Gammeltoft, 2006). 

Typy her u zdravých dětí a analogické hry a projevy dětí s PAS popsala velmi detailně Thorová 

(2016, str. 126–129), tato tabulka rozdílných projevů je uvedena v Příloze 2. 
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3 Dítě s PAS v rodině 

Děti s PAS mají značné potíže ve vztahu rodič-dítě. V sebehodnotícím dotazníku, který je 

zaměřen na kvalitu vztahu mezi rodičem a dítětem („Parent–Child Relationship Inventory“), 

rodiče referovali obtíže komunikovat se svým dítětem, což zahrnuje jednoduchou konverzaci a 

schopnosti povídat si s dítětem. Rodiče vnímají, že se k dítěti obtížně dostávají, pociťují 

bezmoc při pokusech komunikovat s dítětem, zjistit jeho potřeby. V některých případech rodiče 

pociťovali odstup mezi nimi a dítětem. Tyto obtíže v komunikaci jsou propojeny s funkčností 

komunikace a vývojovou úrovní dítěte. Celkový vývoj a úroveň jazyka může mít vliv na kvalitě 

interakce rodič-dítě. Rodiče a děti zažívají ve vzájemné interakci napětí a/nebo potěšení, které 

se zakládají na faktorech přímo nesouvisící se závažností symptomů autismu. Závažnost 

symptomů autismu byla nepřímo spojena s určitými vzory interakce rodič-dítě, ale nikoliv 

s kvalitou vztahu rodič-dítě (Beurkens, Hobson & Hobson, 2013). 

 

3.1 Interakce rodič-dítě s PAS 

Ve výzkumu své diplomové práci Pecková (2008) došla k závěru, že fyzický kontakt, úsměv a 

vítací reakce, frekvence a konzistence těchto projevů byly pro matky důležitými aspekty, které 

podporují pozitivní emoce vůči dítěti s dětským autismem. Ovšem nejde pouze o samotné 

projevy, ale také o to, jak je matka interpretuje. Některé matky to vnímaly jako náklonost, jiné 

jako účelové chování dítěte. Výlučnost fyzického kontaktu je pro matky velmi důležitá. Matky, 

které mluví hodně o pozitivních emocích vůči svému dítěti, hovoří také hodně o těch 

negativních (frustrace, bolest). Zatímco matky, které se o pozitivních emocích příliš 

nerozhovořily, nezmiňovaly ani ty negativní. Tím se matky rozdělily do dvou skupin, senzitivní 

matky, které prožívaly celkově emoce intenzivně, méně senzitivní matky, které vyjadřovaly 

menší intenzitu prožívání. Další rozdělení matek bychom mohli spatřit v míře přizpůsobení se 

dítěti, což je ovšem určité kontinuum. „Přizpůsobivé matky“ prožívají vztah velmi emotivně, 

jsou citlivé na nedostatečné množství projevů lásky ze strany dítěte, přizpůsobují se komunikaci 

dítěte (dávají jednoduché pokyny, preferují neverbální vyjádření, hodně používají gesta, 

využívají fyzického kontaktu, využívají zájmu dítěte), aby jim dítě bylo schopné porozumět, 

spokojenost dítěte je pro ně cíl a zdroj radosti. Tato citlivost je určitá schopnost porozumět 

potřebám dítěte a snaha je naplnit. Druhá skupina matek, které se nepřizpůsobují komunikační 

úrovni dítěte (ačkoliv uvádějí, že si jsou vědomy, že dítě nerozumí pokynu), chovají se k němu 
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jako ke zdravému dítěti, zaměřují se na rozvoj běžných dovedností a důležité jsou pro ně 

pokroky dítěte (rozezná písmena, počítá, správně vyslovuje) (Pecková, 2008). 

Tylová (2001, dle Vágnerová, 2008, str. 328) udává, že „typické příznaky autismu jsou pro 

rodiče zatěžující samy o sobě. Nepochopitelná a obtížně přijatelná je zejména lhostejnost jejich 

dítěte, odmítání kontaktu, nezájem o mazlení a chybění jakéhokoli signálu existence citového 

vztahu.“ Matky cítí ke svému dítěti lásku, ačkoliv projevy lásky ze strany dítěte chybí. Pocity 

spokojenosti v mateřské roli se pohybovaly od spokojenosti až po velkou nespokojenost. Stejně 

tak sebedůvěra matek se pohybuje od sebejistoty až po výraznou nejistotu spojenou 

se sebeobviňováním ohledně chyb v péči o dítě. Ovšem celkově hodnotí matky svůj život 

s dítětem s PAS za těžký, často spojený s narušením rodinných vztahů. Děti matek, které se 

více přizpůsobovaly, byly schopné vyhledávat či minimálně akceptovat fyzický kontakt. Tento 

vztah funguje i naopak – matky, jejichž děti se rády mazlí, se více přizpůsobovaly (Pecková, 

2008). 

V Austrálii se pro práci s dětmi s PAS a pro zlepšení vztahu rodič-dítě osvědčila rodinná centra 

muzikoterapie, sezení se konala pravidelně každý týden v rodině dítěte. Cílem těchto sezení 

bylo povzbuzovat pocit propojení mezi dítětem a matkou. Data naznačují, že účast na 

muzikoterapii spolu s dětmi inspirovala matky ke změně způsobu, jak reagovali na dítě 

především z hlediska vnějších aktivních reakcí i vnitřních způsobů vnímání. Rodiče velmi 

oceňovali a opatrovaly změny ve vztahu se svým dítětem. Dodalo jim to entuziasmu pro 

pozitivní změny, které zažily v přirozenosti jejich vztahu s dítětem. Některé matky popisovaly 

smutek pramenící z nepřítomnosti druhého partnera, který proto nemůže zažít pocit 

emocionální blízkosti během sezení. V těchto případech se centra snažila najít cestu, jak 

nasdílet sezení oběma partnerům přes videonahrávky, přes které se i snažily aktivity ze sezení 

začlenit do každodenní rutiny rodiny (Thompson, 2015). 

 

3.2 Attachment 

Attachment v souvislosti s PAS je zkoumaným fenoménem. Zajímavý je výzkum porovnávající 

mimo jiné i attachment u dětí s PAS a citlivost rodičů, kterou je myšlena určitá flexibilita vůči 

specifickým požadavkům dítěte, schopnost vnímat a přesně interpretovat vztahové signály a 

být schopný a ochotný na ně pohotově a adekvátně zareagovat. Rodičovská citlivost je jedním 

z nejčastěji zmiňovaných determinant attachmentu. Rodičovská citlivost podporuje bezpečnou 
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vazbu, která následně podporuje rozvoj v socioemocionální a kognitivní oblasti (Capps, Mundy 

& Sigman, 1994; van Ijzendoorn et al., 2007). I přes znevýhodnění dětí s PAS v recipročních 

sociálních interakcích se ve výzkumech objevuje zhruba 53 % dětí s jistou vazbou, přesto 

výsledky metaanalýzy ukázaly, že děti s PAS jsou signifikantně méně bezpečně připoutány ke 

svým rodičům v porovnání s běžně se vyvíjejícími dětmi. Tento rozdíl se zvětšuje při 

komorbiditě PAS a mentální retardace (Rutgers, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn & 

van Berckelaer-Onnes, 2004). Rodiče dětí s PAS byli stejně citliví jako rodiče dětí bez PAS, 

ačkoliv jejich děti vykazovaly častěji dezorganizovanou vazbu a méně zapojení do společných 

aktivit. Více citliví rodiče měli častěji děti s jistou vazbou, to ovšem platilo pouze u dětí bez 

PAS. Méně závažné příznaky autismu v sociální oblasti předpovídaly jistou vazbu. Nejen děti 

s PAS, ale i děti s mentální retardací jsou určitou výzvou a často znesnadňují schopnost rodičů 

citlivě reagovat na jejich vztahové potřeby a signály, jelikož často nemusí být schopné 

explicitně vyjádřit své emoce. Rodiče ve svých reakcích na dítě s PAS používají méně přímých 

verbálních pokynů ve snaze vyhnout se náhlému narušení stanovených rutin. Reagovat 

odpovídajícím způsobem na dítě s PAS může vyžadovat velmi pečlivé naladění, jasnější 

neverbální reakce a pokyny, které berou v úvahu vývojovou úroveň dítěte, a bezprostřední 

rychlé reakce (van Ijzendoorn et al, 2007). Matky dětí s bezpečnou vazbou vykazovaly vyšší 

citlivost, oproti matkám dětí s nejistou vazbou. Děti s jistou vazbou častěji iniciovaly interakci 

s matkami, projevovaly více vzájemnosti v interakci a více sdílely pozornost (častěji ukazovaly, 

dívaly se na matku, získaly pomoc, o kterou žádaly), oproti dětem s nejistou vazbou. Naopak 

výsledky tohoto výzkumu potvrzují platnost teorii attachmentu u dětí s PAS (Capps et al., 

1994). 

 

3.3 Specifika výchovy dítěte s PAS 

Sládečková a Sobotková (2014, str. 81) uvádí: „chápající přístup rodiny může zabránit rozvoji 

pocitů úzkosti, které se stupňují, když si dítě uvědomuje, že i kdyby se sebevíce snažilo, nemůže 

a nedokáže rozumět tomu, čemu rozumí ostatní.“ Rodičovská emoční podpora a soudržnost 

mezi rodiči a dětmi pozitivně ovlivňují sociální dovednosti dětí (Haven, Manangan, Sparrow 

& Wilson, 2014). Schopler a Mesibov (1997, str. 181) k tomu dodávají, že „chaotická, 

dezorganizovaná rodina nebo rodiče v klinické depresi budou mít velké potíže s vytvořením 

podmínek, ve kterých by pacient (rozuměj dítě s PAS) dobře prospíval. Z toho vyplývá, že 

rodinné problémy mohou ovlivnit vývoj dítěte s autismem. A naopak dítě s postižením má velký 
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vliv na fungování rodiny, tyto dva faktory jsou vzájemně propojeny, s dysfunkcí rodiny rostou 

potřeby dítěte a s problémy dítěte rostou obtíže rodiny.“ 

Na toto téma dělala průzkum i Šporclová (2018), který se věnoval nejčastějším obavám a 

stresorům rodičů dětí s PAS. V předškolním věku dětí rodiče nejvíce trápil nedostatek 

odborníků, málo informací po udělení diagnózy, negativní reakce okolí, obavy ze školní 

docházky dítěte, nutnost neustálého dohledu nad dítětem, obtíže v komunikaci dítěte a s 

dítětem, afektivní reakce dítěte, obtížné hledání motivace ke spolupráci, nedostatek kroužků 

pro volný čas dítěte, nedostatek spánku a sociální izolace rodiče a v neposlední řadě také 

problémy v sourozeneckých a partnerských vztazích. 

 

3.3.1 Rodičovské výchovné styly 

Dyadické interakční styly charakterizované podporujícím rodičovským komunikačním 

chováním, dobře vybalancované aktivní příspěvky dětí a podpořené okamžiky sdílené 

pozornosti se pravděpodobněji vytvoří v dyádách, kde mají děti s PAS lépe rozvinuté jazykové 

dovednosti a méně omezených, repetitivních symptomů chování (Hudry et al., 2013). Rodiče 

dětí s mírnější formou autismu také vykazují více regulačních strategií ve svém chování, oproti 

rodičům s běžně se vyvíjejícími dětmi (Meek et al., 2011). 

Cílem belgického výzkumu bylo zjistit, zda matky mění své interaktivní chování mezi svým 

dítětem s PAS a mladším sourozencem bez PAS. Výsledky ukazují, že matky skutečně rozlišují 

ve svých reakcích, ale nikoli ve snahách kontaktovat dítě. Reagovaly vnímavěji a byly více 

citlivé ve schopnosti reagovat na své dítě bez diagnózy PAS a celkově reagovaly více během 

plnění úkolů. Matky nepoužívaly vůči dětem s PAS více sociálních nebo direktivních iniciativ. 

Reakce dětí byly stejné, ale děti s PAS byly více naléhavé na svého pečovatele. Zatímco matky 

byly během plnění úkolů aktivnější a vnímavější, naopak děti iniciovaly kontakt a reagovaly 

méně. Během plnění úkolu matky iniciovaly více kontakt, používaly více imperativních 

iniciativ a potvrzujících reakcí. Byl zaznamenán trend kontextuálního efektu, kdy děti mají 

tendenci reagovat méně na sociální iniciativy svých matek během úkolu ve srovnání s herní 

situací (Meirsschaut, Warreyn, & Roeyers, 2011). 

Často se mluví o důležitosti hry a interakci rodič-dítě při hře pro dítě samotné. Existuje ovšem 

poměrně málo studií, které se zabývají perspektivou a důležitostí těchto interakcí pro rodiče. 

Izraelské autorky Pinchoverová a Shulmanová (2016) se zaměřily na subjektivní zkušenosti 
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pečovatelů o dětí s PAS. Z kvalitativního rozboru rozhovorů s matkami a učitelkami 

předškolních dětí s PAS o interakci při volné hře vyplynuly čtyři přístupy či pohledy na 

interakci, které matky a učitelky zaujímají (viz Příloha 3): 

A) Hravý přístup („The Playful Perspective“) 

Matky a učitelky s tímto přístupem mluvily o hře jako důležité aktivitě, která je vlastní 

předškolnímu dítěti. Vyzdvihovaly vzájemný prožitek a vnímaly touhu dítěte být součástí 

interakce, ačkoliv zmiňovaly i obtíže dítěte, které často narušily kvalitu hry (opakování a fixace 

během hry) a nutnost naučit děti hrát si, protože nešlo o aktivitu, která by vycházela přirozeně 

z nich. Dítě mělo centrální roli, rozhodovalo o tom, jak si budou hrát a co se bude odehrávat; 

pečovatelé zaujímali roli určitého podporovatele, který má za úkol pomoci dítěti zdokonalit 

dovednost hrát si. Používaly vzájemný prožitek, společný zájem a vlastní aktivitu k zaujetí 

dítěte. 

B) Na cíl zaměřený přístup („The Goal-Oriented Perspective“) 

Matky a učitelky přistupovaly ke hře jako k nedirektivní strategií, kterou lze dosáhnout určitých 

cílů, jako k nástroji ke kognitivnímu rozvoji a učení nebo rozvoji socio-emočních dovedností. 

Pečovatelé se v tomto přístupu zaměřovali především na obtíže dítěte a zaujímali roli učitele – 

vychovatele – terapeuta. Hra měla podobu spíše intervencím, které měly za cíl prosazovat cíle 

důležité pro pečovatele – příprava dítěte na budoucnost. Pro učitelky i matky bylo obtížné 

nechat dítě “si jen tak hrát“, aniž by šlo o rozvojovou hru či formu intervence, z čehož pramenily 

popisované pocity viny a sebekritiky.  

C) Sjednocující přístup („The Integrated Perspective“) 

Tento přístup integruje oba dva výše zmíněné přístupy – hra jako důležitá aktivita sama o sobě 

i jako strategie dosahující určitého cíle (rozvoj kognitivních i socio-emočních schopností). 

Pečovatelé, zastávající tento přístup, zdůrazňují schopnost dítěte dosahovat pokroku a zlepšovat 

se – hra slouží k určité facilitaci tohoto vývoje. Učitelé vyzdvihují cíl, který spočívá ve 

schopnosti dítěte hrát si nezávisle s ostatními dětmi. Ačkoliv je hra radost přinášející činnost a 

zábava, je také pro pečovatele činnost vyčerpávající. Matky i učitelky mluvily o potřebě 

rovnováhy mezi zábavou a učením při hře, kterou jsou úspěšně schopny vytvořit. 

D) Přístup založený na vnímané nekompetentnosti („The perceived Incompetence 

Perspective“) 
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V této skupině se objevily pouze matky dětí s PAS, které připisovaly malý, pokud nějaký, 

význam interakci během hry se svým dítětem, který byl spojen s obecným pocitem 

neschopnosti. Téměř nemluvily o dítěti v souvislosti s hrou, primárně mluvily o diagnóze a 

obtížích dítěte a o pocitech, které cítily při sdělení diagnózy. Mluvily o obtížích dítěte 

(podrážděnost a hyperaktivita) a o vlastních pocitech bezmocnosti vztahujících se k těmto 

projevům dítěte. Matky absolvovaly trénink a naučily se, že tento typ interakce je důležitý, ale 

tento fakt nepřijaly za vlastní, nepřipisovaly zvláštní důležitost hraní si se svým dítětem, bylo 

pro ně obtížné zaujmout aktivní roli, měly obtíže hrát si s dítětem, protože to pro ně nebyla 

příjemná aktivita. Tyto pocity nekompetentnosti se matky snažily vykompenzovat jinými 

činnostmi – koupě hraček, návštěva venkovních aktivit. 

 

3.3.2 Stres 

V americké studii jako zdroje stresu rodiče označili chování a vývoj jejich dítěte s PAS, 

nejistota v etiologii PAS, obtíže s obstaráním služeb pro děti s PAS a finanční nároky na tyto 

služby a terapii, frustrace z omezených znalostí odborníků o PAS a z malé schopnosti s nimi 

pracovat, zvýšené časové nároky na péči o dítě s PAS na úkor partnera, sourozenců a dalších 

osob, obavy z budoucnosti (rodiče říkají: „největší stresor je, co se stane až tu nebudu.“), 

maladaptivní chování dětí (fyzická agrese, repetitivní chování, obtíže se změnou režimu, 

panické ataky či křik), opožděný řečový vývoj a sociální dovednosti (rodiče říkají: „bolí to, 

když se lidi dívají na vaše dítě jako by byl mimozemšťan.“). Rodiče často zůstávají s dětmi doma 

kvůli problémovému chování, ačkoliv potřebují čas pro sebe a další členy rodiny. Nejsou 

přesvědčeni, že učitelé ve škole jsou dostatečně a řádně připraveni k výuce dítěte s PAS. 

Někteří rodiče zmiňují důležitost podpůrných skupin pro rodiče, kde si mohou sdílet informace 

a inspirace. Popisují také důležitost psychologické podpory. Copingové strategie, které rodiče 

používají ke zvládání náročné situace, nejsou pouze negativní nebo pozitivní, některé strategie 

mají pozitivní i negativní důsledky zároveň. Například sociální izolace rodiny může negativně 

ovlivnit sociální vývoj dítěte s PAS, ale zároveň z pohledu rodičů pozitivně eliminuje pocity 

rozpačitosti na veřejnosti, které plynou z často nevhodného chování dítěte. Rodiče si mohou 

vybrat sociální izolaci, protože nejsou úspěšní ve zvládání chování dítěte na veřejnosti (Hall & 

Graff, 2010). 

Sládečková a Sobotková (2014, str. 86-87) uvádějí, že „všechny charakteristické projevy 

postižení, kdy dítě nereaguje na matku úsměvem, odmítá fyzický kontakt, neprojevuje radost 
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z příchodu známé osoby, dává přednost věcem před lidmi, neudrží oční kontakt a nepoužívá jej 

ke vzájemné interakci, nemá snahu sdílet radost nebo bolest, to vše zvyšuje úzkost a vyvolává 

zvláště u matek pocit nejistoty a selhání.“ Rodiče dětí s PAS zažívají různorodou zátěž 

vyplývající jak z osobnosti dítěte, tak z jeho specifického a často nepředvídatelného chování. 

Rodiče vykazují vyšší míru stresu, pokud mají dítě s výrazněji problematickým chováním, 

afekty, agresivními projevy či sebepoškozováním. Často se v rodině změní role – matky se 

stávají pečovatelkami a jsou finančně závislé na muži. Finance jsou stresorem kvůli cestování 

za odborníky a ceny za poskytované služby. Rodiče také mluví o absenci volného času, 

nedostatku času na partnera a na sebe, což vyvolává fyzickou únavu a psychické vyčerpání. 

Obtížné je také často najít hlídání pro dítě s PAS. Rodiče trápí nejistá budoucnost jejich dítěte 

a hledání vhodného školského zařízení (Brožová, 2014).  

Dle výzkumu v diplomové práci Brožové (2014) rodičům pomáhá zvládat těžkosti především 

orientace na pozitivní aspekty situace kolem dítěte s PAS a přerámovat si postižení dítěte jako 

úkol. Jiná strategie je plné přijetí dítěte a vnímání postižení dítěte jako dar přispívá k lepšímu 

zvládání zátěže. Rodičovství takovéhoto dítěte je také přimělo ke změně priorit a osobních 

hodnot. Podpora rodiny a okolí, využívání širší sociální sítě (rodičovské skupiny) přispívá ke 

zvládání zátěže.   

Matoušková (2013) se ve své diplomové práci zaměřila na pohled matek na výchovu dětí s PAS, 

a ačkoliv jde o starší děti (od 7 do 19 let), zachytila zajímavé informace. Zajímaly jí vlastnosti, 

které by měly mít matky dětí s PAS. Matoušková (2013, str. 67) udává, že „respondentky 

uváděly vlastnosti jako: trpělivost, láskyplnost, spravedlnost, empatie, tolerantnost, obětavost, 

nápaditost, vtip, starostlivost, pracovitost, a především zajištění bezpečí dítěti, vytváření 

vhodného rodinného prostředí a mnoho dalších.“ Matky zmiňovaly, že by často potřebovaly 

mnohem více těchto vlastností, protože často trpělivost již ztrácí. Shodovaly se na velké 

náročnosti a odlišnosti od péče o normálně se vyvíjející dítě. Ve většině negativ při výchově 

dětí s PAS se závěry Brožové (2014) a Matouškové (2013) shodovaly. Na druhou stranu jako 

svou velkou přednost spatřují schopnost ocenit i každodenní maličkosti a drobné pokroky ve 

vývoji svého dítěte (Matoušková, 2013). Specifikum výchovy dětí s PAS je komunikace s nimi. 

Ačkoliv je možnost využít alternativních komunikačních systémů, matky v tomto výzkumu je 

nevyužívaly. Matka svému dítěti doma rozumí a i přes např. specifické vokalizace ví, co dítě 

potřebuje. Vágnerová, Strnadová a Krejčová (2009) doplňují, že přítomnost agresivního 

chování, se kterým si matky neví rady, přináší i negativní reakce okolí. Tyto reakce v matkách 
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vyvolávaly pocit, že jsou špatné matky. Ovšem vysvětlení, že jde o dítě s PAS celou situaci 

osvětlilo. Náročnost autismu se také skrývá v jeho relativní nenápadnosti, na první pohled není 

vidět, proto se matky setkávají s odmítavými reakcemi a nepochopením častěji než u jiného 

mentálního postižení. Pro matky bývá velmi náročné vysvětlit příčiny obvykle nepřiměřeného 

chování dítěte. 

Rodičovství dětí s PAS je velmi náročné ve všech oblastech. Každé dítě s PAS je jedinečné a 

rodiče často prožívají nejistotu, jak takovéto dítě vychovávat správně, nedokáží rozlišit, co je a 

co již není v jeho schopnostech (nefrustrovat ani nerozmazlovat). Obranné mechanismy často 

rodičům brání uvědomit si, jak výrazně se proměnilo fungování rodiny s přítomností dítěte 

s PAS. Velmi záleží na tom, jak rodina přítomnost autismu pochopí a jak ho zařadí do svého 

běžného fungovaní a jaký význam mu připíší. Rozdílná pojetí autismu může vytvářet konfliktní 

atmosféru v rodině. Resilientní rodiny se adaptují na náročnou situaci skrz hledání účinných 

zvládacích strategií a zdrojů odolnosti, partneři se vzájemně podporují, jsou v souladu 

v hodnocení nadešlé situace a existuje kvalitní podpůrná sociální síť (Sládečková & Sobotková, 

2014). Sládečková a Sobotková (2014, str. 171) se pokusily shrnout výsledky jejich výzkumu 

do tzv. profilu resilientní rodiny dítěte s autismem: „vyznačuje se soudržností, vzájemnou 

podporou a nosným partnerským vztahem, sdíleným významem autismu, účinnými copingovými 

strategiemi, pozitivní orientací na řešení problémů, které jsou vnímány jako výzvy, přiměřenou 

asertivitou v jednání s odborníky, dobrou sociální oporou, dobrým náhledem a schopností 

reflexe vlastní situace, přizpůsobením hodnot a životní filozofie tak, aby do rodinné mentální 

mapy autismus zapadl a stal se její integrovanou součástí (nikoli nadřazeným a limitujícím 

prvkem).“  

U některých rodičů převládnou obranné mechanismy, jiní rodiče naopak zvýší svoji aktivitu. 

Po sdělení diagnózy autismu, rodiče z výzkumu Sumy et al. (2016) 2,7krát zvýšili své úsilí o 

navýšení počtu hodin intervencí, oproti kontrolní skupině dětí bez PAS. Navíc i včasná 

diagnostika vedla k tomu, že mnoho rodičů dětí s PAS zvýšilo dobu intervencí pro své dítě. 

Výsledky naznačují, že existují významné souvislosti mezi užíváním intervencí a kvalitou rané 

interakce rodič-dítě. Rodiče, kteří před diagnózou zažívali nižší kvalitu interakce se svým 

dítětem, zvýšili počet hodin intervencí pro své dítě. Navzdory znatelnému zvýšení intervencí 

bylo půl roku po udělení diagnóze 77 % dětí léčeno méně než 5 hodin týdně a 80 % méně než 

10 hodin týdně. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část navazuje na část teoretickou a jejím cílem prozkoumat individuální variabilitu 

sociálně-komunikačního chování v dyadické interakci rodič-dítě s PAS. V souladu s názvem 

celé práce a v návaznosti na teoretickou část bude pozornost věnována analýze interakce matky 

s jejím předškolním dítětem s PAS během volné a řízené hry v cizím prostředí. Konkrétně jsem 

se zaměřila na sociálně reciproční dovednosti, na frekvenci a kvalitu vzájemných interakcí, na 

iniciaci kontaktu ze strany dítěte i jeho reakce na navázání kontaktu ze strany rodiče. Zvláštní 

pozornost jsem věnovala také zrakovému kontaktu, o kterém se často v souvislosti s autismem 

hovoří. 

Inspirací pro mne byly výzkumné studie zabývající se tématy: 

• jak závažnost symptomů autismu ovlivňuje interakční chování dítěte a vztahy s jeho 

rodiči (Beurkens et al., 2013); 

• chování matek a dětí s PAS během sdílené pozornosti (Kaal et al., 2018); 

• schopnost chlapců s PAS reagovat na matčiny nabídky k interakci (Adamson et al., 

2001); 

• porovnání chování dětí s PAS v klinickém a domácím prostředí, porovnání chování 

matek a otců v klinickém a domácím prostředí a charakteristika interakce otců s dětmi 

s PAS a porovnání s interakcemi matka – dítě s PAS (Elder et al., 2002); 

• reciproční chování v interakci rodič-dítě v kojeneckém věku zkoumané zpětnou 

analýzou rodinných videozáznamů (Apicella et al., 2013). 

Základní výzkumná otázka zní: Jak probíhá sociálně-komunikační reciprocita mezi dítětem 

s PAS a jeho matkou? 

Téma očního kontaktu jsem do práce zařadila především kvůli často opakovanému mýtu, že 

děti s PAS nenavazují oční kontakt, proto moje doplňující výzkumná otázka zní: Navazují děti 

s PAS v interakci s blízkou osobou zrakový kontakt?  

Vzhledem k tématu výzkumu diplomové práce jsem zvolila kvalitativní přístup, který 

umožňuje získat hloubkový popis a vhled při zkoumání jedince, zohlednit působení kontextu a 

studovat procesy (Hendl, 2005). Kvalitativní přístup dle Miovského (2006, str. 18) navíc 

využívá „principů jedinečnosti a neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti a 
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dynamiky a v jeho rámci cíleně pracujeme s reflexivní povahou jakéhokoli psychologického 

zkoumání.“ 

Zájem o tuto oblast nepramení pouze z odborných článku, nýbrž i z vlastních zkušeností z práce 

s rodinami dětí s PAS. Osobním cílem je určitým způsobem zmírnit stres u rodičů dětí s PAS, 

kteří si často kladou za vinu, že svému dítěti nerozumí, že si s ním neumí hrát, či si stěžují na 

pocity frustrace, že je jejich dítě nevybízí ke hře a nesdílí s nimi své zájmy.  Proto dle mého 

názoru je tento výzkum platný nejen v rovině teoretické, ale i praktické. V tomto ohledu 

existuje i praktický cíl tohoto výzkumného projektu a to, získání kvalitativních dat, které bude 

možné využít při výchově dětí s PAS a vlastní psychohygieně rodičů. Tento praktický dopad je 

detailněji rozebrán v závěrečných kapitolách výzkumné části a doporučení pro matky jsou 

uvedena v závěru kvalitativní analýzy jednotlivých videozáznamů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

4 Metodologie 

4.1 Metody získávání dat 

Pro získání dat jsem použila dvě výzkumné metody kvalitativního přístupu – pozorování a 

polostrukturovaný rozhovor. Nejdříve bylo uskutečněno pozorování interakce rodič-dítě a poté 

rozhovor s rodičem dítěte. 

 

4.1.1 Pozorování 

Pro získání kvalitativních dat jsem zvolila metodu pozorování se záznamem interakcí a hry na 

videokameru. Pozorování patří k nejzákladnějším a komplexním metodám sběru dat, a navíc 

umožňuje velmi dobře sledovat interakci rodič-dítě a herní aktivitu. Vědecké pozorování 

spočívá v záměrném, plánovitém a selektivním vnímání, které směřuje k dosažení konkrétního 

cíle. Zvolila jsem si záměrné pozorování, které je charakterizováno předem stanoveným 

plánem a pozornost je zaměřena na výskyt konkrétně stanovených kategorií pozorování 

(Ferjenčík, 2010; Svoboda, 2015). Konkrétněji jsem využila otevřené zúčastněné pozorování, 

které představuje nejčastější aplikaci pozorování, kdy se pozorovatel pohybuje v terénu 

s přímými účastníky, kteří si jsou probíhajícího výzkumu vědomi a jsou seznámeni s cíli a 

plánem výzkumu (Miovský, 2006). Jako pozorovatel jsem se při pozorování přímo neúčastnila 

pozorované interakce, ale byla jsem přítomna v místnosti, kde pozorování probíhalo a 

participanti výzkumu se na mne mohli v průběhu obracet. Jako způsob provádění pozorování 

jsem zvolila reduktivní deskripci, která se nesnaží zaznamenat v časové následnosti celé 

pozorované chování se všemi projevy, ale redukuje tuto bohatost do předem připravených 

kategorií (Ferjenčík, 2010).  

Pozorování jako psychologická metoda má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří: velká 

informativní hodnota, komplexnost, přirozenost metody, k pozorování jsme téměř ihned 

připraveni. Mezi nevýhody patří: časová náročnost, variabilita lidského chování, 

zaznamenáváme pouze zvnějšku pozorované chování, subjektivita výzkumníka (Ferjenčík, 

2010; Svoboda, 2015). Přímou výhodou otevřeného zúčastněného pozorování je etická 

korektnost, jelikož role a pozice pozorovatele je jasně ohraničená a není potřeba klamat 

účastníky. To dále souvisí s výhodou a zároveň i nevýhodou – účastníci se mohou více snažit 

v průběhu výzkumu (přesněji popisovat, projevovat větší zájem, upozorňovat na další 
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souvislosti a detaily), protože vědí, že jsou pozorováni, což může na jedné straně vézt ke 

zkreslení výsledků a zároveň i k rozšíření pohledu pozorovatele (Miovský, 2006). 

Pozorovaná interakce rodič-dítě i hra dítěte byla natočena na videokameru. Tento záznam 

minimalizuje chyby, umožňuje opakované pozorování dané situace. Navíc je skrz videozáznam 

možné zachytit chování do maximálního detailu, včetně délky trvání určitého jevu. 

 

4.1.2 Pozorované kategorie 

Vzhledem k charakteru záměrného pozorování jsem si stanovila kategorie a jednotky 

pozorování:  

DÍTĚ 

• oční kontakt 

o dítě se dívá na matku – z videozáznamu je patrné, že dítě upíná pohled na matku; 

o dítě se dívá směrem na matku – z videozáznamu není patrné, zda se dítě dívá 

přímo na matku, avšak oční pohled směřuje směrem k matce; 

o dítě se dívá na videokameru – dítě se prokazatelně dívá do videokamery; 

o vágní, nezaměřený pohled – dítě při hře bloumá očima po místnosti, pohled je 

nezaměřený a vágní; 

o v analýze se objevuje i jednotka „dítě se dívá na hračky“ – tato položka byla 

vypočítána po odečtení výše zmíněných pohledů dítěte od celkového trvání 

jednotlivé fáze; 

• iniciace kontaktu 

o iniciace kontaktu – pokus o navázání interakce s druhou osobou. Jde o 

jakoukoliv verbální i neverbální aktivitu, která může vést k navázání kontaktu 

(oční kontakt, který plní pragmatickou funkci a dle kontextu jde o kontaktování 

matky, ukázání na něco, ukázání předmětu, nabízení předmětu, fyzický kontakt, 

otázka apod.). Doplněno podle Elderové a kolegů (2002), jde o jakýsi kruh, který 

začíná tím, že je dítě orientováno na rodiče, oslovuje je či jim nabízí předměty, 

a končí, když má rodič možnost reagovat na výzvu dítěte. 

o vývojově adekvátní iniciace kontaktu – jde o iniciaci kontaktu, která má jasný 

sociálně-komunikační charakter a kvalitou odpovídá vývojové úrovni dítěte 

(synchronizovaný oční kontakt s ukázáním či verbálním doprovodem). Jedná se 
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o adekvátní sociálně-komunikační iniciaci kontaktu. Tato kategorie je více 

specifikovaná v teoretické části. 

• reakce na iniciaci 

o reakce na iniciaci kontaktu – dítě reaguje na předešlou matčinu iniciaci, jde o 

jakoukoliv reakci (pohled na hračku či na matku, přikývnutí, fyzický kontakt 

s matkou či hračkou, hračku či iniciaci dítě aktivně odmítlo apod.). Pokud dítě 

na iniciaci kontaktu nereagovalo, není to hodnoceno jako reakce. 

o vývojově adekvátní reakce na iniciaci kontaktu – jde o reakci dítěte na snahu 

matky navázat kontakt s dítětem. Reakce dítěte odpovídá svou kvalitou 

vývojově adekvátnímu chování.  

MATKA 

• iniciace kontaktu – jakékoliv kontaktování dítěte. Do této kategorie se neřadí prosté 

komentování hry dítěte a pojmenovávání předmětů. Jde opět o kruh, který začíná 

orientací na dítě, oslovení dítěte, nabízení předmětů dítěti a končí, když má dítě možnost 

reagovat na rodičovskou iniciaci (Elder et al., 2002). 

• reakce na iniciaci – jde o jakoukoliv pozorovatelnou reakci na předchozí iniciaci dítěte. 

Pokud matka na iniciaci kontaktu nereagovala, není to hodnoceno jako reakce. Jde o 

cyklus, který začíná výskytem iniciačního chování dítěte a končí reakcí rodiče, která 

naznačuje, že iniciační chování dítěte bylo zaznamenáno. 

U pozorovaných jednotek iniciace kontaktu, reakce na iniciaci a oční kontakt byla zaznamenána 

frekvence výskytu, u jednotky oční kontakt byl zaznamenáván i čas trvání. Tyto jednotky 

byly analyzovány pro obě fáze pozorování zvlášť. U matky nebyla hodnocena vývojová 

adekvátnost iniciace kontaktu ani reakce na iniciaci kontaktu. Dále také v chování matky nebyl 

analyzován oční kontakt, ten byl zmiňován pouze v kvalitativní analýze. 

 

4.1.3 Polostrukturovaný rozhovor 

Jako doplňkovou metodu pro dokreslení informací získaných z pozorování, jsem si vybrala 

rozhovor. Rozhovor patří také mezi nejzákladnější metody psychologického výzkumu a 

zároveň i k nejobtížnějším diagnostickým postupům. Dle Ferjenčíka (2010, str. 171) rozhovor 

představuje: „zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání dat.“ Pro účely mé práce 

jsem si vybrala polostrukturovaný rozhovor, který je pravděpodobně i nejrozšířenější a 
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nejužívanější podobou řízeného rozhovoru. Je charakterizovaný vyšší mírou aktivity tazatele, 

který má připravené okruhy otázek a pevně stanovený záměr a cíl rozhovoru. Není nutné 

dodržovat přesné pořadí či formulaci otázek, ale je nezbytné obsáhnout všechny stanovené 

oblasti, tzn. jádro rozhovoru. Během rozhovoru je možné se doptat na upřesnění a vysvětlení 

odpovědi respondenta i klást doplňující otázky. Při analýze a zpracování získaných dat máme 

možnost tuto nadstavbu využít či ji ponechat stranou, ačkoliv doplňující informace bývají velmi 

užitečné a rozšiřují kontext situace (Ferjenčík, 2010; Miovský, 2006; Svoboda, 2015).  

 

4.1.4 Otázky rozhovoru 

Na základě studia literatury, celkového tématu diplomové práce a výzkumné části jsem 

vytvořila okruhy a orientační otázky k polostrukturovanému rozhovoru s rodičem dítěte. Všech 

šest okruhů bylo při rozhovoru probráno, ovšem podoba konkrétních otázek se mírně lišila. 

Jedná se o následující okruhy:  

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Bylo chování dítěte při hře shodné jako v domácím prostředí? Pokud ne, v čem se lišilo? 

Vypadá volná hra dítěte doma stejně? Jak obtížné je doma při vámi řízené hře zaujmout 

pozornost dítěte? Bylo to podobné jako zde? 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Cítila jste, že by Vás nebo dítě ovlivnila kamera, moje přítomnost nebo nějaký jiný podnět? 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciaci matky 

Jak byste zhodnotila reakce dítěte na Vaše snahy připojit se k němu či ho jinak kontaktovat 

během hry? Jak si myslíte, že dítě reagovalo, když vy jste mu něco nabídla – všimlo si toho, 

přijalo to, odmítlo či nepřijalo? 

d) projevy vzájemnosti během hry 

Cítila jste během hry projevy vzájemnosti od Vašeho dítěte? Mělo snahu Vás zapojit do 

interakce a jeho hry? Zažíváte pocit, že Vás při hře chce mít u sebe? Přijde si pro Vás, když 

si hraje? Byly pro Vás tyto projevy dostačující? Vybízelo Vás ke komunikaci, ke hře pro vás 

dostatečně? Mělo snahu s Vámi navázat kontakt? 

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Kdybyste měla porovnat volnou hru, kdy si dítě hrálo samo, a vaši společnou hru, lišilo se 

chování dítěte? 

f) matčiny pocity během natáčení  

Jak jste se v této situaci cítila Vy? Byla jste nervózní nebo jste si naopak natáčení užila? 
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4.2 Výběr a popis výzkumného souboru 

Kvantitativní přístup má jasně definované postupy, jakými výzkumný soubor sestavit, aby bylo 

dosaženo znáhodnění a tím reprezentativnosti výběrového vzorku. Jde o pravděpodobnostní 

metody výběru. Naopak v kvalitativním výzkumu se pravidlo znáhodnění uplatňuje v omezené 

míře či vůbec, jde tedy o nepravděpodobnostní metody výběru. Cílem tedy není vybrat 

reprezentativní vzorek charakteristický pro konkrétní skupinu, ale vzorek, který určitým 

způsobem reprezentuje zkoumaný problém. Tyto dvě metody výběru lze kombinovat. Metoda 

výběru výzkumného souboru by měla být podřízena cílům výzkumu tak, aby bylo ve vztahu ke 

zkoumanému problému dosaženo saturace dat (Miovský, 2006). 

Výběr výzkumného vzorku probíhal metodou záměrného (účelového) výběru. Tento postup 

patří mezi nejrozšířenější metody výběru u kvalitativního přístupu. Výzkumník cíleně 

vyhledává účastníky podle jejich určitých vlastností. Kritériem výběru je právě určená 

vlastnost. Pro účely mé práce jsem zvolila záměrný výběr přes instituce, přes které je možné 

se dostat k cílové výzkumné skupině (Miovský, 2006). 

Rodiče jsem kontaktovala prostřednictvím organizace Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve 

zkratce NAUTIS). Konkrétně jsem využila Středisko odborného poradenství a diagnostiky, 

prostřednictvím kterého bylo osloveno 41 rodičů a Středisko včasné intervence, 

prostřednictvím kterého bylo osloveno 73 rodičů. Rodičům byla zaslána jednotná nabídka 

k účasti na výzkumu (viz Příloha 4). Kontakty na rodiče byly získány z centrálního adresáře 

NAUTIS.  

Pro výběr jsem si stanovila konkrétní kritéria: 

1) chronologický věk dítěte mezi čtvrtým a pátým rokem; 

2) diagnostikovaná porucha autistického spektra (diagnóza stanovena na různých 

pracovištích); 

3) preference PAS jako primární diagnózy (bez přidružených komorbidních poruch); 

4) ochota spolupracovat a nechat se natáčet. 

Sledovaným vzorkem v tomto výzkumném projektu jsou děti v předškolním věku, konkrétně 

mezi čtvrtým a pátým rokem. Zpočátku jsem chtěla do výzkumu zahrnout všechny děti 

batolecího a předškolního věku, ale pro zúžení tohoto vzorku jsem se rozhodla hned z několika 

důvodů. Hra je v tomto období velmi proměnlivá, šlo mi tedy o jistou homogenitu skupiny. 
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Navíc v batolecím období je diagnostika autismu velmi obtížná a často není uzavřena z důvodu 

nízkého věku dítěte.  

Celkově bylo obesláno 114 rodičů, matek i otců dle toho, kdo byl uveden jak primární kontakt 

na rodinu. Na nabídku účasti ve výzkumu zareagovalo 15 rodičů – 14 matek, 1 otec. Po selekci 

dle stanovaných kritérii bylo do výzkumu vybráno 8 matek. Důvody pro vyřazení z účasti na 

výzkumu byly: nízký či vysoký věk dítěte, pouze podezření na PAS, nesladění časových 

podmínek pro natáčení či neschopnost dítěte fungovat v cizím prostředí. Nakonec se samotného 

výzkumu zúčastnilo pouze 7 matek z důvodu absence komunikace jedné ze zájemkyň. 

Návratnost reakcí na úvodní žádost o účast na výzkumu je 13 %, a celková ochota rodičů být 

účasten výzkumu je 6 %. 

Výzkumného projektu se zúčastnilo 7 matek. Vysokoškolského vzdělání dosáhly 4 matky a 

středoškolského vzdělání 3 matky. Dětí s PAS, kterých se výzkum týkal, bylo 8. Jednalo se o 4 

chlapce a 4 dívky – dvě dívky byly dvojvaječná dvojčata. Věk dětí se pohyboval mezi 4. a 5. 

rokem, nejnižší věk dítěte byl v čas pozorování 4 roky a 1 měsíc a nejvyšší věk dítěte byl 4 roky 

a 10 měsíců. U 2 dětí byl diagnostikován atypický autismus, u 5 dětí dětský autismus a u 

jednoho dítěte Aspergerův syndrom. Preference PAS jako primární diagnózy bylo jedním 

z mých kritérií pro výběr účastníků do výzkumu, vzhledem k nízkému zájmu o účast byly do 

výzkumu zařazeny děti s PAS i s komorbidními poruchami (detailněji viz Tabulka 1) jednalo 

se o lehký mentální deficit a poruchu aktivity a pozornosti. Rodiny nepocházely primárně pouze 

z Prahy, NAUTIS je celostátní organizace, záleželo tedy na ochotě rodičů dojet kvůli realizaci 

výzkumu do Prahy. Detailnější popis výzkumného souboru je uveden v Tabulce 1. 

  pohlaví diagnóza věk věk při diagnostice matka 

J.S. chlapec atypický autismus 4 roky 6 měsíců 3 roky 5 měsíců VŠ 

Em.S. dívka dětský autismus, LMR 4 roky 10 měsíců 3 roky VŠ 

Ev.S. dívka dětský autismus, LMR 4 roky 10 měsíců 3 roky 

L.S. chlapec dětský autismus, susp. ADHD 4 roky 7 měsíců 4 roky 3 měsíce SŠ 

F.T. dívka dětský autismus, LMR, ADHD 4 roky 10 měsíců 3 roky SŠ 

S.M. dívka dětský autismus, ADHD 4 roky 1 měsíc 3 roky 6 měsíců SŠ 

M.J. chlapec atypický autismus, LMR, susp. 

ADHD 

4 roky 10 měsíců 3 roky 9 měsíců VŠ 

J.V. chlapec Aspergerův syndrom 4 roky 10 měsíců 4 roky VŠ 

Tabulka 1 Popis výzkumného vzorku 
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4.3 Průběh sběru dat 

S matkami byl domluvený termín nahrávání dle jejich časových možností. Sběr dat se 

uskutečnil v prostorách Střediska odborného poradenství a diagnostiky NAUTIS během dvou 

týdnů v červenci 2018. K dispozici byla jedna místnost vybavená stále stejnou baterií hraček 

přiměřených věkové kategorii dětí. Byly pořízeny i fotografie místnosti, ve které se sběr dat 

realizoval (viz Příloha 5). Na každé pozorování jsem měla vyhrazené dvě hodiny, což dávalo 

prostor pro detailní seznámení s projektem, zodpovězení otázek matky i závěrečné shrnutí. 

Po příchodu matky a dítěte do místnosti proběhla úvodní – administrativní část výzkumu. 

Matka dostala k podpisu nezbytné dokumenty – Souhlas se zpracováním osobních údajů a 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu. Dále vyplnila informace o participantech výzkumu. 

Po této administrativní části byla matka seznámena s cílem diplomové práce a výzkumu, měla 

prostor pro otázky. Následně jí byly zadány instrukce, které se týkaly samotného průběhu 

pozorování: 

• pozorování má dvě fáze, každá fáze trvala 10 minut 

o volná hra – dítě si hraje v přítomnosti matky. Jednotná instrukce pro matku: 

„Nejdříve seďte opodál na připravené židli a nechte dítě hrát si samotné. Pokud 

za vámi dítě přijde, reagujte, jak jste zvyklá.“ 

o řízená hra – matka si hraje společně s dítětem. Jednotná instrukce pro matku: 

„Až Vám ukáži, zapojte se aktivně do hry vašeho dítěte. Hrajte si s dítětem, jak 

jste zvyklá.“ Bylo doporučeno pět hraček pro řízenou hru – hra s vláčky a auty 

na koberci, zvuková hračka, písmenka, pojmenovávání barev a hra se zvířátky 

či plyšáky. 

• po pozorování následoval rozhovor o proběhlé interakci (otázky rozhovoru viz kapitola 

4.1.4 Otázky rozhovoru). 

Matka měla prostor pro otázky k instrukcím. Během administrativní části a při zadávání pokynů 

si dítě v místnosti volně hrálo, explorovalo neznámé hračky – probíhala adaptační fáze 

na nové prostředí. Během této adaptace jsem se pohybovala po místnosti s videokamerou, aby 

si dítě přivyklo na videokameru a na mou přítomnost. Před samotným pozorováním jsem i dítě 

jednoduše a srozumitelně seznámila s tím, co se bude dít. Představila jsem se mu a řekla, že 

„Teď si tu chvíli budeš hrát sám a s maminkou. Já tu s vámi budu také a budu si natáčet na 

takovouto videokameru, jak si tu krásně s maminkou hraješ.“ Dítě mělo možnost se na kameru 

podívat. 
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Obě části pozorování byly nahrávány dohromady na jeden videozáznam. Videozáznamy byly 

pořízeny na ruční videokameru. Zpočátku jsem uvažovala o jedné statické kameře, následně 

jsem to shledala nereálné. Během pozorování jsem se s kamerou aktivně pohybovala po 

místnosti, tak aby v záběru vždy byla matka, dítě, sdílený objekt a obličeje obou 

pozorovaných. Ovšem tyto podmínky nebylo vždy možné splnit (dítě uteklo ze záběru, otočilo 

se zády apod.). Po uplynutí 10 minut jsem matkám dala instrukci, aby se připojily k dítěti. 

Skutečné videonahrávky jsou delší než očekávaných 20 minut, průměrná délka videa je 26 

minut a 30 vteřin. Videonahrávky se prodloužily, jelikož matky dostaly pět doporučených 

hraček k řízené hře, které během deseti minut nestihly využít. Delším časovým úsekem jsem 

jim dala možnost využít všechny hračky. Následně jsem analyzovala prvních 10 minut z volné 

hry a 10 minut řízené hry po podání instrukce matce, aby se připojila ke svému dítěti. 

Rozhovor probíhal po pozorované interakci, kdy si dítě volně hrálo s hračkami. Matka při 

rozhovoru seděla tam, kde ji to bylo pohodlné (na gauči či u dítěte a jeho hry). Rozhovor byl se 

souhlasem rodiče nahráván na diktafon. Rozhovory probíhaly již v uvolněné atmosféře a matky 

měly dostatečný prostor se soustředit na své odpovědi. Rozhovor trval průměrně 8 minut a 32 

vteřin v rozmezí mezi 4 minutami a 13 vteřinami a 10 minutami a 38 vteřinami. Matky 

v průběhu rozhovoru reagovaly na dítě. Nahrané rozhovory s matkami byly následně doslovně 

přepsány (viz Příloha 6). V rozhovorech se objevila i témata, která přímo nesouvisela 

s hodnocením předešlé interakce, jelikož matky měly snahu proběhlé situace a některé interakce 

vysvětlovat detailněji. 

 

4.3.1 Etika výzkumu 

Miovský (2006, str. 280) uvádí, že platí „obecné pravidlo, že výzkum smí být proveden pouze 

s osobami, které k účasti na něm udělili tzv. informovaný souhlas a není možné ho obcházet.“ 

Matky podepsaly Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu za sebe i jako zákonní zástupci 

za své dítě (případně děti). Souhlas druhého zákonného zástupce nebyl požadován. Tento 

souhlas je k náhledu v Příloze 7. 

Dále je nezbytnou součástí etiky výzkumu ochrana osobních údajů participantů výzkumu, proto 

byly matky seznámeny se způsoby, jakými bude nakládáno s citlivými osobními údaji jich i 

jejich dítěte (případně dětí). Podepsaly Souhlas se zpracováním osobních údajů, jednu kopii 

dostaly pro své potřeby s sebou. Tento souhlas je také k náhledu v Příloze 8. Z důvodu ochrany 

osobních údajů nejsou jména dětí v práci uváděna. 
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Matky dostaly dostatečný čas a prostor na prostudování konkrétních dokumentů, měly možnost 

zeptat se na doplňující otázky a nejasnosti. Nikdo z rodičů domluvenou účast ve výzkumu 

neodmítl, všichni ochotně informovaný souhlas podepsali. 

Jedním z dalších etických principů účasti na výzkumu je zpětná vazba. Všem matkám byla 

nabídnuta možnost zpětné vazby s doporučeními pro další práci s dítětem, konkrétně rozhovor 

s rodiči nad konkrétními situacemi z videoukázek. Tato zpětná vazba by se dala považovat i za 

jakousi odměnu za účast na výzkumu, jelikož právě zpětnou vazbou k pozorované interakci 

rodič-dítě s PAS by matky mohly profitovat. 

 

4.4 Zpracování a analýza dat 

K analýze jednotlivých videozáznamů jsem použila počítačový program V.I.P (Video 

Interactive Processor), který mi byl zapůjčen z katedry psychologie FF UK. Tento počítačový 

program byl vyvinutý v rámci grantového projektu ve spolupráci s katedrou psychologie FF 

UK a jde o technicky modernější verzi inspirovanou německým programem INTERACT.  

Při vyhodnocování dat prostřednictvím programu V.I.P si pozorovatel předem vymezuje 

sledované kategorie (více viz kapitola 4.1.2 Pozorované kategorie). Program zaznamenává 

předvolené „události“, které jsou charakterizovány schématem subjekt – předmět – činnost: 

• subjekt – kdo událost dělá (dítě, matka) 

• činnost – co subjekt dělá (oční kontakt, iniciace kontaktu, reakce na iniciaci kontaktu) 

• objekt – vůči komu subjekt činnost provádí (dítě, matka). 

Před samotnou analýzou videozáznamů je nutné vytvořit seznamy sledovaných subjektů, 

činností a objektů a zadat je do počítačového programu. Je možné využít i kategorie „předmět“ 

- co subjekt k vykonání činnosti používá, kterou jsem v analýze videozáznamu nevyužila. 

Následně se pomocí těchto jednotek se vytvoří tzv. „šablony událostí“ (např. „dítě – dívá se na 

– matka“), které se díky klávesovým zkratkám zachycují při analýze videozáznamu. Celkově 

se tedy jedná o mikroanalýzu videozáznamů. Analýza a vyhodnocení jednotlivého 

videozáznamu činilo průměrně 12 hodin. 

V rámci samotného programu V.I.P bylo využito interní vyhodnocení dat, které umožňuje 

zobrazení časových závislostí jednotlivých typů činností prostřednictvím grafů či záznam 

výskytu jednotlivých událostí prostřednictvím časové přímky. Dále je možné z programu získat 
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seznam zaznamenaných událostí ve formátu PDF. Interní vyhodnocení umožňuje i výpočet 

reliability pomocí koeficientu Kappa (dále viz kapitola 4.4.1 Validita a reliabilita dat). 

Výhody analyzování pozorovaného chování ve V.I.P spočívají v rychlosti, pohodlnosti a 

přesnosti oproti klasickému způsobu tužka-papír, navíc lze pozorované chování zaznamenávat 

přímo do systému již v průběhu sledování videozáznamu. Mezi další výhody patří přehledné 

statistické výstupy a také možnost dodatečného upravování jednotlivých subjektů, činností i 

celých událostí. U pozorovaného jevu může být zaznamenána frekvence výskytu, ale také čas 

trvání jednotlivých jevů. Jako nevýhodu v užívání programu V.I.P spatřuji počáteční časově 

náročné zadávání nutných subjektů a činností a neméně důležitých šablon událostí.  

Rozhovory nebyly detailněji analyzovány. Informace získané z rozhovorů byly využity 

k dokreslení kvalitativní analýzy jednotlivých videozáznamů jakožto subjektivní pohled matek 

na pozorovanou interakci.   

 

4.4.1 Validita a reliabilita dat 

Ke zvýšení validity výzkumu jsem se snažila aplikovat princip triangulace, což může být 

interpretováno jako různorodost zdrojů informací. Jelikož je samotné pozorování i sběr 

kvalitativních dat vázaný na znalostech, schopnostech a dovednostech, má tedy výzkumník 

zásadní vliv na kvalitu získaných dat (Miovský, 2006), proto bylo jedno video zhlédnuto jiným 

pozorovatelem pro zhodnocení shody pozorovatelů a tím i zvýšením reliability. Dále byla 

aplikována triangulace při výběru výzkumného souboru, kdy byli rodiče osloveni 

prostřednictvím dvou středisek. Byla také užita datová triangulace, konkrétně explicitní 

triangulace (Hendl, 2005), jelikož ke sběru dat bylo využito pozorování a následný rozhovor. 

Druhým pozorovatelem byla studentka psychologie z posledního ročníku navazujícího 

magisterského studia, která nemá zkušenosti s prací s dětmi s PAS. Měla za cíl shlédnout 

náhodně vybrané video a provést kvalitativní analýzu obou částí pozorování (volná a řízená 

hra) dle definovaných pozorovaných kategorií. Byla seznámena s programem V.I.P, jeho 

funkcemi a možnostmi analýzy videozáznamu. Jednotlivé kategorie ji byly vysvětleny a 

uvedeny názorné příklady reálných momentů z videozáznamu. Po kvantitativní analýze videa 

byl programem V.I.P. vypočítán koeficient Cohenovo Kappa, který je 0,575. 
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Dalším důležitým znakem výzkumného souboru ve kvalitativním přístupu je jeho vnitřní 

konzistence a koherence. Nejde o to se nekonzistenci či kontraindikacím vyhýbat, ale je nutné 

je vědomě do výzkumu zařadit (Miovský, 2006). Jistou koherenci skupiny jsem zajistila 

zúžením věkového období u dětí, které byly následně zařazeny do výzkumu. Naopak 

rozmanitost skupiny způsobily odlišné diagnózy dětí a přidružené komorbidní poruchy. 

Reliabilita neboli spolehlivost, tedy možnost prokázat, že zopakováním studie dosáhnu 

stejných závěrů. Jde o minimalizaci náhodných a systematických chyb (Hendl, 2005). Pro 

zajištění reliability jsem zajistila přesný přepis nahrávek rozhovorů, konzistenci při kódování a 

shodu posuzovatelů. 

V rámci interního vyhodnocení v programu V.I.P bylo vypočítán koeficient shody pomocí 

koeficientu Kappa, který se počítá přes vzorec:  

𝐾 = (𝑃𝑜𝑏𝑠 − 𝑃𝑒𝑥𝑝) ( 1 − 𝑃𝑒𝑥𝑝)⁄  

Kdy K je koeficient shody Cohenova Kappa, Pobs je skutečná shoda pozorovatelů a Pexp je 

očekávaná shoda pozorovatelů.  
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5 Výsledky a jejich interpretace 

V této kapitole jsou uvedeny analýzy jednotlivých videozáznamů. Výsledky se nejprve týkají 

jednotlivých dětí a jejich matek v herní interakci a následně i celkového zhodnocení 

videozáznamů. Analýzy se dělí na kvantitativní a kvalitativní část. Kvantitativní analýza 

shrnuje data získaná prostřednictvím počítačového programu V.I.P, analýza je doplněná o 

vlastní grafy. Kvalitativní analýza detailněji popisuje proběhlou interakci rodič-dítě, v této části 

jde již i o mé interpretace získaných dat. Tato část je doplněna o reflexe matek získané 

z rozhovoru, výpovědi jsou stylisticky upravené, nicméně je zachován jejich význam. V závěru 

analýzy jednotlivých videozáznamů je uvedeno shrnutí a doporučení pro matky. 

Na základě výsledků pozorování byla pro matky stanovena určitá doporučení, která jim byla 

předána v rámci zpětné vazby. 

 

5.1 Analýza videozáznamů jednotlivých dětí 

5.1.1 J.S. 

Kvantitativní analýza  

Během volné hry bylo zaznamenáno 8 iniciací kontaktu, které J.S. aktivně vytvářel a snažil se 

jimi být v kontaktu s matkou. Tyto iniciace byly ohodnoceny jako vývojově adekvátní. Na 

všechny tyto iniciace matka reagovala. Během řízené hry J.S. inicioval aktivně 10 kontaktů, 

ovšem tyto kontakty byly ohodnoceny jako vývojově adekvátní pouze ve 40 % případů. 
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Oční kontakt s matkou J.S. během volné hry navazoval funkčně, šlo o 8 pohledů na matku a 6 

pohledů do kamery. V průběhu řízené hry navázal oční kontakt sedmkrát s matkou a čtyřikrát 

se podíval do kamery. Během volné hry i řízené hry J.S. nebyl koncentrovaný na hračky a svou 

hru pouze ve 2,3 % času, což odpovídá 14 vteřinám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Během volné hry matka zaujímala dle instrukce výzkumníka pasivní roli, proto jsou i výrazné 

rozdíly mezi četnostmi iniciací kontaktu během volné (5 iniciací) a řízené hry (63 iniciací). J.S. 

reagoval na 40 % matčiných iniciací kontaktu během volné hry (2 reakce), tyto reakce nebyly 

hodnoceny jako vývojově adekvátní. Během řízené hry J.S. reagoval na 32 matčiných iniciací, 

což je 50,8 % z celkového počtu, přičemž pouze 2 reakce byly hodnoceny jako plnící sociálně 

komunikační funkci (6,2 %). Matka během řízené i volné hry reagovala na všechny J.S. 

iniciace. 
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Graf 5 Četnosti výskytu očního kontaktu J.S. 
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Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Během volné hry J.S. byly zaznamenány funkční interakce prostřednictvím očního kontaktu, 

aktivně inicioval kontakt s matkou, sdílel pozornost, ukazoval matce hračky, kontroloval si 

přítomnost matky, ukazoval obrázky na hracím koberci, hračkou se dotýkal matky. Matka na 

tyto iniciace reagovala pozitivně, výraznou mimikou a verbálním komentářem (pojmenování 

předmětu či činnosti). Tyto interakce se odehrály během prvních čtyř minut pozorování, poté 

byl J.S. zaujat hrou s vláčky, na kterou se plně soustředil. J.S. byl při hře velmi samostatný a 

opakovaně si v různých kontextech neřekl o pomoc (např. sám hledal chybějící díl kolejí, 

natahoval se pro hračku na skřínce a opět ji tam s velkým úsilím vrátil). Matka mu aktivně a 

opakovaně sama nabízela pomoc, jakmile viděla, že si neví rady (stojí s boxem před skříňkou 

po neúspěšném pokusu o vrácení boxu do skříňky). J.S. pomoc matky pasivně přijal 

(přikývnutí) až po druhém opakování. Matka dle instrukcí výzkumníka zaujímala pasivní roli, 

proto bylo během volné hry chlapce z její strany pozorováno výrazně méně interakčního 

chování v porovnání s řízenou činností. Matka v rozhovoru hodnotí hru J.S. jako monotónní – 

doma má své hračky, přehrává si dopravní situace; při hře nemluví, pokud mu něco nejde, tak 

se rozčílí, ovšem s matkou je ochotný hrát si s jinými hračkami. 

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Při řízené hře byla matka velmi verbálně aktivní – opakovaně se J.S. ptala, zda si s ním může 

hrát, zda písmenko může dát na konkrétní místo, zda mu také může pomoci při hře, zda je to 

takto správně. J.S. reagoval jednoslovnou odpovědí až na zopakování otázky a často matčinu 

snahu zapojit se do hry odmítal nebo určoval a řídil průběh hry. To reflektuje i matka: „Často 

Graf 6 Poměr iniciací a reakcí J.S. při volné a řízené hře v procentuálním zastoupení 
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si hraje rád sám, ale když je něco, co chce dělat společně, přijde, vezme za ruku, řekne „Pojď 

se mnou“. Já nemůžu dělat, to, co chci. On mi říká nebo ukazuje, co bych měla dělat nebo jak 

mám stavět auta. Ale snažíme se mu to narušovat, aby neměl tendenci nás tolik řídit.“ Matka 

se J.S. hře přizpůsobovala, přijímala jeho korekce a velmi aktivně mu nabízela pomoc. Celkově 

byl J.S. zaujat hrou a na matčiny opakované otázky reagoval stroze (podal předmět, správně 

pojmenoval barvu). Objevovaly se momenty sdílené pozornosti, kdy se oba aktivně věnovali 

jedné hračce (zvuková hračka, krabička od písmenek, hra s auty) a vedli jednoduchý rozhovor 

řízený otázkami matky. Kvalitní reakce ze strany J.S. se objevily, buď pokud ho nabízený 

předmět zaujal (dinosaurus), nebo něco potřeboval. To podporuje i výpověď matky: „Když mu 

něco ukážu a začne ho to bavit, tak se přidá, ale já to poznám vzápětí, když nechce, tak to prostě 

neudělá a hraje si nějakou jinou svoji hru a nenechá se zlákat. Záleží to na jeho náladě nebo 

hlavně jak ho zaujmu jinou hrou.“ J.S. na matčiny otázky odpovídal, ovšem odpovědi byly 

často nepřiléhavé („Jaké máš auto?“ - „Jsem vystoupil“ nebo „Jsem fotbalista“). Potřeboval 

nápovědu („Máš mercedes?“), a poté byl schopný odpovědět správně. Z vlastní iniciativy se 

se mnou J.S. podělil o auto se slovy: „Tady máš taky auto“ a navázal oční kontakt. Při hře na 

koberci napodoboval, hru také aktivně rozvíjel popisováním obrázků na koberci, reagoval na 

korekci matky. Oční pohled byl téměř celý čas zaměřen na hračky a manipulaci s nimi, zrakový 

kontakt směřovaný na matku byl sporadický. 

 

Shrnutí  

J.S. je téměř pětiletý chlapec s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnóza 

atypický autismus, mírná symptomatika, mu byla stanovena ve třech a půl letech. Využívají 

služeb rané péče a jsou v programu ABA. Nereferovány obtíže v kognitivní oblasti. Jsou patrné 

základní sociálně-komunikační dovednosti (oční kontakt, sociální úsměv, jednoduchá gesta, 

dokáže si říci o to, co potřebuje), přesto tyto dovednosti v kontaktu s matkou využívá 

nekonzistentně. Celkově byl chlapec sociálním kontaktu spíše pasivní, především pokud matka 

převzala iniciativu a k sociálně-komunikačnímu chování musel být pobízen (i přes neúspěchy 

se snažil obsloužit sám, neřekl si o pomoc a reagoval až na matčinu nabídku pomoci). 

Opakovaně reagoval až na několikátou matčinu výzvu.  

V interakčním chování se krátce objevila i sdílená pozornost, snaha chlapce být v kontaktu 

s matkou (většinou pro splnění jeho přání a méně pro sdílení zájmů či emocí) a snaha hru 

rozvíjet. Chlapec při společné hře prožíval pozitivní emoce, které neměl tendenci s matkou 

sdílet. V domácím prostředí si dle matky chlapec. aktivně říká o pochvalu, ale ve fyzickém 
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kontaktu je spíše odtažitý, což je pro matku náročné. Je zjevný rozdíl mezi snahou kontaktovat 

syna ze strany matky a jeho reakce na tyto snahy, kdy ignoroval polovinu matčiných iniciací. 

Měl tendenci řídit se vlastními zájmy a hru organizovat. Vzhledem k věku jsou zájmy a hra 

málo pestré a objevují se stereotypní vzorce (převládá hra s autem). Dle rozhovoru s matkou je 

spokojený, pokud má hračky a nepotřebuje ani matky přítomnost v neznámém prostředí. 

Matka byla vůči synovi vnímavá a zachytila všechny jeho iniciace kontaktu i nevyřčené žádosti 

o pomoc, na které reagovala. Intuitivně se snažila připojit k jeho hře, avšak bylo pro ni náročné 

si společnou hru užívat. Matka nedávala příliš prostoru synovi pro jeho aktivitu a jak je vidět 

z kvalitativní analýzy byla velmi aktivní v kontaktu (během 10 minut 64 iniciací kontaktu), své 

chování v některých případech nepřizpůsobila ani synově pasivitě a ignoraci nabídek. Matka 

v rozhovoru reflektuje, že se v domácím prostředí od své hry nenechá odvést. V matčině 

chování je patrná netrpělivost, což může posilovat pasivitu syna. Zahlcení nabídkami ze strany 

matky se promítalo do úniku k vlastní hře.  

Oční kontakt chlapec s matkou navazoval, ačkoliv jak je patrné z analýzy videa upřednostňoval 

předměty před sociálním kontaktem – v 98 % z pořízeného videozáznamu byl zrakový kontakt 

zaměřen na hračky. 

Ačkoliv mohou být výše uvedené projevy méně nápadné v porovnání s dětmi s těžší formou 

autismu a nemusejí být na první pohled patrné, mají pervazivní charakter a deficity v sociálně 

komunikačním chování jsou přítomné. Zasahují do schopnosti trávit volný čas, procesu učení i 

začlenění do kolektivu a negativně ovlivňují kvalitu interakcí nejen s rodiči.  

Doporučení pro matku: 

▪ podpořit jeho aktivitu a dát mu více času na vstřebání pokynu a spontánní reakci, 

stejně tak jako na vyjádření jeho přání; 

▪ pokračovat ve snaze připojovat se ke hře syna a společnou hru si užívat; 

▪ nenásilně rozvíjet repertoár jeho herních aktivit, ukazovat mu k čemu hračky slouží 

a dát mu prostor pro pozorování vaší hry probíhající paralelně vedle něho; 

▪ podporovat funkční navazování kontaktů a žádost o pomoc; 

▪ dávat mu konkrétní návody, jak by chlapec mohl situaci řešit; 

▪ nacvičovat jednoduché kooperativní hry k nácviku střídání při hře či prohry 

(pexeso, Člověče nezlob se). 
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5.1.2 Em.S. 

Kvantitativní analýza 

Em.S. během volné a řízené hry neiniciovala kontakt s matkou. Během řízené hry byla s matkou 

v kontaktu díky aktivitě samotné matky, která iniciovala kontakt 52 iniciacemi. Em.S. 

reagovala na 24 z těchto iniciací, tedy na 46 % matčiných iniciací. Em.S. reakce ovšem nebyly 

hodnoceny vývojově adekvátní (chování postrádalo verbální doprovod i oční kontakt).  

 Em.S. během volné hry navázala s matkou třikrát oční kontakt, celková suma trvání všech 

zrakových kontaktu byla necelých 5 vteřin (0,8 % z celkového času volné hry), jeden oční 

kontakt směřovaný na kameru po dobu 2,2 vteřin (0,36 % z celkového času volné hry) a třikrát 

byl zaznamenán vágní, nezaměřený pohled po dobu 3,2 vteřin (0,5 % z celkového času volné 

hry). Em.S. více než 98 % času fixovala očima hračky a hru s nimi. Během řízené hry navázala 

pouze třikrát oční kontakt na kameru po dobu 3,8 vteřin (0,6 % z celkového času řízené hry), 

více než 99 % času řízené hry zaměřovala svůj zrakový pohled na hračky a manipulaci s nimi. 
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Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Při volné hře Em.S. neiniciovala kontakt s matkou, byla plně pohlcena do manipulace 

s hračkou. Matka ji během hry fixovala pohledem a na její pohledy reagovala úsměvem. Em.S. 

hra byla stereotypní, šlo o jednoduchou manipulaci s předmětem. Tuto hru doplňovala 

občasnou vokalizací a mimikou (mračila se, špulila ústa). Matka v rozhovoru reflektovala, že 

„Doma více povídají, tady jsou víc tišší, zakřiknutější. Doma jsou víc hlasitější. Em.S. tady 

neřekla vůbec nic, je tady trošku taková zaražená.“ Ke konci volné hry matka iniciovala kontakt 

s Em.S. (šlo o čištění nosu a ruky), Em.S. kontakt od matky pouze pasivně přijímala.  

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Během řízené hry Em.S. napodobovala hru matky (bourání vláčku) i některé zvuky („Chro 

chro“). Matka byla velmi verbálně aktivní, pokyny často opakovala, doplňovala je i 

doprovodnými gesty (ukazování) i fyzickým dotekem Em.S. pro upoutání pozornosti. 

Používala Em.S. ruku k dokončení úkolu či naučení nového způsobu zacházení s hračkou. 

Matka nabízela Emě nové hračky, ta na ně často reagovala letmým pohledem či odstrčením 

konkrétní hračky, proto se matka připojila k Em.S. hře, řídila se dle zájmu Em.S.. Celkově se 

Em.S. řídila výhradně svými zájmy, většinu času si hrála se zvukovou hračkou se zvířátky a od 

nových nabízených hraček se ihned vracela k této zvukové hračce. Tento jev matka referovala 

i v rozhovoru: „Řízená hra byla bych řekla podobná, jak je doma. Když něco chce, tak si s tím 

vydrží chvilku hrát a člověk ji od toho pak nedostane k něčemu dalšímu. Nechala si něco 

nabídnout, ale pak si sama chtěla chvilku hrát. Když si hrála s domečkem, už nechtěla, abych 

jí do její činnosti zasahovala.“ Ačkoliv matka v průběhu hry Em.S. fixovala pohledem a 

ověřovala si, zda se i Em.S. dívá na nabízenou hračku, reakce dívky byly velmi krátké. Během 

řízené činnosti proběhl nácvik sociálně-komunikačních dovedností, kdy matka vzala Em.S. 

prasátko ze zvukové hračky a žádala po ní vhodný způsob žádosti o hračku (gesto „prosím, 

prosím“ či oční kontakt) – napodruhé se Em.S. na hračku podívala a udělala letmé gesto. Její 

pohled byl stále zaměřen na předměty, ačkoliv měla matka prasátko před obličejem. Byla 

pozorována nápadně snížená motivace k sociálním interakcím. Matka Em.S. během hry učila, 

jak ovládat zvukovou hračku, jak ji spouštět. Em.S. se během řízené činnosti na matku 

nepodívala, byla plně zaměřená na hračky. Matka upozorňuje v rozhovoru na rozdíl oproti hře 

doma: „Tady nedrží oční kontakt jako doma. Tady ji zaujme hra, ale není tam ta interakce.“ 
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Shrnutí 

Em.S. je téměř pětiletá dívka s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnóza 

dětský autismus ji byla stanovena ve třech letech. Dívka je dvojče B z dvouvaječných dvojčat. 

Neverbální kognitivní schopnosti jsou v dolním pásmu lehké mentální retardace. Probíhají 

konzultace v rané péči. Během obou pozorovaných interakcí nebyly pozorovány spontánní 

základní sociálně-komunikační dovednosti (oční kontakt, sociální úsměv, jednoduchá gesta, 

snaha říci si o to, co potřebuje), tyto projevy se objevily ojediněle a pouze jako reakce na 

matčinu aktivitu. Schopnost recipročně komunikovat je nápadně omezena a vývojově 

neodpovídá chronologickému věku, včetně schopnosti s matkou kooperovat. Dívka aktivně 

neiniciovala kontakt s matkou a k sociálně-komunikačnímu chování musela být pobízena 

(gesto „prosím“ výměnou za figurku, využití ruky dcery k dokončení úkolu). Reagovala až na 

několikátou matčinu výzvu. 

Je zjevná snaha matky kontaktovat dceru a výrazný rozdíl v reakčním chování dívky, která přes 

polovinu těchto iniciací ignorovala. Matka byla vůči dívce vnímavá a neustále ji fixovala 

pohledem. Snažila se připojit k její hře, ačkoliv zpětnou vazbu od dcery dostávala jen 

v omezené míře. Pro matku bylo náročné dívku zaujmout a udržet ji následně v interakci. Dívka 

je k těmto interakcím nápadně málo motivovaná a preferuje neživé objekty ke komunikaci a 

hře. Tato pozorovaná skutečnost je v rozporu s výpovědí matky, která uvádí, že na její iniciace 

reagovala a nabízené hračky ji zaujaly, dokud si nezačala hrát se zvukovou hračkou. Matka 

intuitivně a velmi jednoduše pojmenovávala předměty, se kterými si dcera hrála, čímž 

podporovala ukotvení slov a propojovala verbální označení s konkrétním předmětem – vliv 

nácviků v rámci rané péče. U dívky je patrný opožděný řečový vývoj, během pozorované 

interakce se verbálně projevovala pouze vokalizacemi. Matka v rozhovoru uvádí, že doma 

povídá více, je hlasitější a slova opakuje. 

Hra je velmi jednoduchá, vývojově neodpovídá věku dívky. Jde o jednoduchou manipulaci 

s předměty a sluchovou autostimulační hru (zvuková hračka). V rozhovoru matka referuje 

přítomnost jednoduché sociální napodobivé a fantazijní hry v domácím prostředí. Jsou patrné 

stereotypní vzorce a omezený repertoár zájmů, což i dle rozhovoru pozorují v mateřské škole. 

Měla tendenci řídit se vlastními zájmy, některé matčiny nabídky ke hře přijala, dále je ovšem 

nerozvíjela. 
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Oční kontakt dívka s matkou navazovala, ačkoliv jak je patrné z analýzy videa upřednostňovala 

předměty před sociálním kontaktem – v 98 % z pořízeného videozáznamu byl zrakový kontakt 

zaměřen na hračky.  

Výše uvedené deficity v sociálně komunikačním chování jsou patrné na první pohled a mají 

silný pervazivní charakter. Zasahují do schopnosti trávit volný čas, hrát si s hračkami, do 

procesu učení a velmi negativně ovlivňují kvalitu interakcí nejen s rodiči.  

 

 

5.1.3 Ev.S. 

Kvantitativní analýza  

Během volné hry byly zaznamenány 3 iniciace kontaktu ze strany Ev.S. vůči matce, na všechny 

tyto iniciace matka reagovala. Během řízené hry Ev.S. iniciovala 4 kontakty, ze kterých byly 

jako vývojově adekvátní hodnoceny pouze 2, jenž Ev.S. aktivně navazovala.  

Doporučení pro matku: 

▪ snížit frekvenci pokynů, dát více času na vstřebání pokynu a případně použít ruku 

dívky k dokončení zadaného úkolu; 

▪ pokyny formulovat adekvátním způsobem – jednoslovné, jasné pokyny; 

▪ pokračovat ve snaze připojovat se ke hře dcery a společnou hru si užívat; 

▪ aktivně rozvíjet repertoár jejích herních aktivit, ukazovat ji k čemu hračky slouží; 

▪ vědomě vytvářet situace vhodné pro nácvik sociální interakce – jídlo, pití či oblíbené 

hračky dát mimo její dosah, aby byla nucena si o své potřeby a přání říci; 

▪ stejně tak využít zájmu (např. zvukové hračky) k nácviku sociálních dovedností; 

▪ podporovat adekvátní formy sociálního kontaktu pro dosažení jejího cíle – spuštění 

hračky za přijatelnou funkční formu kontaktu (oční kontakt, slovo, piktogram); 

▪ nereagovat ihned na nevyjádřené potřeby dcery, ačkoliv rodič ví, co dívka potřebuje 

– dát prostor pro vyjádření své potřeby. 



 

65 

 

 

Oční kontakt s matkou Ev.S. navazovala během volné hry zřídka, šlo o 7 pohledů zaměřených 

na matku a 4 pohledy, které byly mířeny směrem k matce (dohromady 5,2 %). Ev.S. velmi často 

bloudila očima po místnosti bez jakéhokoliv záměru – 31 pohledů, také se 4 pohledy podívala 

do kamery. Celkově tyto zrakové kontakty zastávají 20,6 % z celkového času volné hry, zbytek 

času se Ev.S. věnovala hračkám a své hře. V průběhu řízené hry se podívala dvakrát na matku 

a dvakrát nezaměřeně bloudila očima po místnosti. Dohromady z celkové analyzované doby 

řízené hry činil zrakový kontakt 0,8 %, vše během druhé a třetí minuty videa, dále byla Ev.S. 

plně soustředěna na manipulaci s hračkami. Ev.S. svůj pohled během řízené hry z více než 99 

% času věnovala své hře a hračkám.  
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Graf 11 Porovnání mezi matkou a Ev.S. při 

volné a řízené hře v četnosti iniciací 

kontaktu 
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Jsou patrné výrazné rozdíly mezi četnostmi iniciací kontaktu matky během volné (15 iniciací) 

a řízené hry (64 iniciací). Ev.S. reagovala na 37,5 % matčiných iniciací kontaktu během řízené 

hry, tyto reakce nebyly hodnoceny jako vývojově adekvátní. Během volné hry Ev.S. reagovala 

na 4 matčiny iniciace, což je 26,7 % z celkového počtu. Žádná z těchto reakcí nebyla hodnocena 

jako vývojově adekvátní. Matka během řízené i volné hry reagovala na všechny iniciace Ev.S. 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Během volné hry byla Ev.S. verbálně aktivní – vokalizovala, mluvila nesrozumitelnou řečí, 

avšak tato řeč neměla komunikační charakter. Matka měla během volné hry dívky zaujímat 

pasivní roli, ovšem poměrně často Ev.S. kontaktovala a aktivně se snažila zaujmout její 

pozornost – zachycovala vágní pohled Ev.S. směřovaný do místnosti výraznou pozitivní 

mimikou a intonací, oslovovala ji jménem, objala a následně i políbila, opakovala slova, 

napodobovala pohyby hlavy, chválila ji, vzala jí míček, komentovala její záměr a souhlasně 

kývala. Ev.S. na tyto snahy matky z větší části nereagovala a řídila se svými záměry. Na matce 
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byla patrná tenze z faktu, že Ev.S. neprojevuje zájem o její přítomnost – patrně proto byla matka 

i během volné hry aktivní v iniciaci kontaktu. Matka Ev.S. po celou dobu volné hry fixovala 

pohledem, zatímco Ev.S. se soustředila primárně na hru a hračky, které často měnila. Během 

hry byla i k matce otočená zády. Zacílený pohled na matku či kameru se velmi rychle proměnil 

ve vágní nezaměřený pohled. Ev.S. reagovala na matčinu iniciaci s balónkem, kdy se k matce 

fyzicky přiblížila a s úsměvem se nechala obejmout a políbit. Byly pozorovány i momenty 

sdílené pozornosti, kdy byla pozornost obou zaměřená na stejnou hračku – ty byly doprovázeny 

pozitivními emocemi matky i Ev.S.. Během volné hry byla Ev.S. motoricky aktivní – skákala 

s balóny, pobíhala po místnosti. To reflektovala i v rozhovoru matka: „Je tu trochu rozjívená a 

řádí. Doma by si spíš s něčím vyhrála, tady lítala a skákala s balóny, ty doma nemá. Ty jí nejvíce 

rozptylovaly.“ 

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Během řízené hry byla Ev.S. pasivní, řídila se svými zájmy a matku kontaktovala pouze pokud 

potřebovala pomoci (natáhnout mašinku). Tyto žádosti o pomoc byly hodnoceny jako funkční, 

tedy zastávající sociálně-komunikační funkci s doprovodem letmého očního kontaktu. 

Zpočátku se aktivně věnovala kreslení a matka korigovala její chování (úchop tužky, nový 

papír). Ev.S. přijímala matčinu výzvu podívat se na jiné hračky – letmým pohledem pozorovala 

matkou nabízené hračky, následně hru přijala. Matka velmi aktivně iniciovala kontakt s Ev.S. 

a snažila se zaujmout její pozornost, mimo tyto kontakty byla i verbálně aktivní (komentovala, 

co Ev.S. dělá, chválila ji, pojmenovávala předměty, na které se Ev.S. dívala). Matka toto 

chování reflektuje i v rozhovoru, ačkoliv se mírně rozchází s pozorovaným chováním: „Chtěla 

se mnou navázat kontakt, když mě chytala za ruku, abych ji zapnula ten vláček. Špatně z ní teda 

šlo vyloudit to gesto „Prosím“. Také mě hodně žádala o pomoc.“ Matka aktivně učila Ev.S. 

hrát si s hračkami – zmáčknout mašinku, otočit kolečkem na zvukové hračce. Tím ji učila 

samostatnosti a později vyžadovala gesto „Prosím“, aby jí matka s hračkami pomohla, ale na 

tuto žádost Ev.S. nereagovala. Ev.S. opakovaně ukazovala bez komunikačního charakteru na 

část zvukové hračky. Ačkoliv matka sděluje, že pro ni bylo jednoduché připojit se ke hře Ev.S., 

tak Ev.S. reagovala zhruba na třetinu jejich iniciací. 

 

Shrnutí 

Ev.S. je téměř pětiletá dívka s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnózu 

dětského autismu ji byla stanovena ve třech letech. Dívka je dvojče A z dvouvaječných dvojčat. 
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Neverbální složka rozumových schopností je na dolní hranici pásma lehké mentální retardace. 

Základní sociálně komunikační dovednosti se objevují sporadicky, v interakci s druhou osobou 

je využívá nekonzistentně, často musí být k sociálně komunikačnímu chování pobízena (hra 

s míčem, posílání vláčku). Z videa byla patrná omezená motivace k sociálnímu kontaktu a 

preference neživých předmětů.  

Je patrná snaha matky zachytit kontakt od dcery. Pro matku bylo náročné v testové situaci být 

v pasivní roli a přebírala aktivitu (i přes instrukci výzkumníka) a své chování nepřizpůsobila 

pasivnímu přístupu dívky, ačkoliv dívka z více než 70 % ignorovala její nabídky k interakci při 

volné hře a více než 60 % při řízené hře Což je v rozporu s hodnocením matky, která uvádí, že 

dcera přijímala její iniciace a nabízené hračky ji zajímaly. Během řízené hry matka učila dívku 

samostatně zacházet s hračkou, čímž ji zesamostatňovala a nevyužila jejího zájmu o hračku 

jako možnost podpořit funkční sociálně-komunikační chování – reagovala tím na aktivní žádost 

dcery o pomoc. Časté žádosti o pomoc jsou pro matku důležité, což vyplývá z rozhovoru. Matka 

dokázala velmi pěkně reagovat na její potřeby a intuitivně předjímat její přání. Při dostatečně 

silné motivaci byly ze strany dívky patrné hezké iniciace kontaktu a vývojově adekvátní 

sociálně komunikační chování. 

Dívka se řídila primárně svými zájmy a bylo patrné ulpívavé chování na konkrétních hračkách 

(míče, zvuková hračka). Hra byla jednoduchá, málo pestrá a objevovaly se stereotypní vzorce. 

Neprojevuje zájem zapojit druhou osobu do své hry. Během řízené hry aktivně iniciovala 

kontakt s matkou za účelem splnění svého přání. Svou hru doplňovala o vokalizace a vlastní 

nesrozumitelnou řeč, která neměla za cíl sdílení hry s matkou. Sporadicky se při hře objevovala 

sdílená pozornost a s ní spojené pozitivní emoce především při škádlivé hře. 

Oční kontakt navazuje, ale jak je patrné z analýzy videa, preferuje předměty svého zájmu před 

sociálním kontaktem – v 79 % z pořízeného videozáznamu volné hry byl zrakový kontakt 

zaměřen na hračky. Toto zastoupení se o 20 % zvýšilo při řízené hře, jelikož vymizel vágní 

nezaměřený pohled a zrakový kontakt zaměřený na kameru. 

Výše uvedené deficity v sociálně komunikačním chování jsou patrné na první pohled a mají 

jasný pervazivní charakter. Zasahují do schopnosti trávit volný čas, hrát si s hračkami, do 

procesu učení a velmi negativně ovlivňují kvalitu interakcí nejen s rodiči.  
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Doporučení pro matku:  

▪ využívat momenty sdílené pozornosti, zapojovat se hry s dívkou a společnou hru 

si užívat (škádlivá hra, hra s míčem); 

▪ podporovat adekvátní formy sociálního kontaktu pro dosažení jejího cíle – spuštění 

hračky za přijatelnou funkční vývojově adekvátní formu kontaktu (oční kontakt, 

slovo, piktogram); 

▪ nepodporovat její samostatnost – vytvářet situace tak, aby si vám musela říci o 

pomoc; 

▪ aktivně rozvíjet repertoár jejích herních aktivit, ukazovat ji k čemu hračky slouží; 

▪ nacvičovat jednoduché interakční hry – posílání vláčku, míče, čímž bude využit 

její zájem a motivace k nácviku sociálních dovedností; 

▪ nereagovat ihned na její potřeby, které nevyjádřila, ačkoliv matka ví, co dívka 

potřebuje – dát prostor pro vyjádření své potřeby. 

 

5.1.4 L.S. 

Kvantitativní analýza  

L.S. během volné a řízené hry aktivně neinicioval kontakt s matkou. Matka zastávala dle 

instrukce výzkumníka pasivní roli při volné hře dítěte, proto jsou patrné rozdíly v četnosti 

iniciací kontaktu, naopak během řízené činnosti vybízela L.S. k interakci 46 pokusy. L.S. 

reagoval na 27 iniciací matky, což je 58,7 %. 

Graf 16 Poměr iniciací a reakcí L.S. při volné a řízené hře v procentuálním zastoupení 
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Během volné hry L.S. navázal 2 oční kontakty s matkou, stejně tak během řízené hry. Tyto 

pohledy trvaly necelé 2 vteřiny z 10 minut pozorování, šlo o 0,3 % času. Zbytek času byla L.S. 

pozornost směřována na hračky a na manipulaci s nimi. 

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Během volné hry byl L.S. plně zaměstnán hrou s vlaky a kolejemi. Jednalo se o jednoduchou 

manipulaci s hračkami. Při hře ležel a zblízka pozoroval jezdící vláčky. Svou hru doprovázel 

zvuky, např. napodoboval zvuky mašinky. Matka ho po celou dobu hry fixovala pohledem, na 

jeho dva letmé pohledy reagovala úsměvem. Tyto pohledy neobsahovaly komunikační 

charakter. Přes zadané instrukce matka zpočátku neseděla na židli a dvakrát se přesunula dále 

od L.S. Ten na matčiny přesuny nereagoval a volné místo využil ke hře. Na moji žádost se 

matka v sedmé minutě videa přesunula na židli blíže k L.S., opět na matky přemístění 

nereagoval a pokračoval ve hře. Přítomnost matky si nekontroloval. Matka dodržela zadané 

instrukce, byla v pasivní roli a dítě během volné hry nekontaktovala, stejně tak L.S. 

nekontaktoval matku. Byla pozorována nápadně snížená motivace k sociální interakci. Matka 

to referuje i v rozhovoru: „Reciprocita tam není. Ani doma. Já se musím vysloveně do jeho hry 

vměstnat, abych tam byla. Jinak je schopen si hrát hodiny a hodiny, kdybyste ho takhle nechala, 

tak si bude jezdit s mašinkou po koberci s kolejemi, se silnicí a vůbec mě nebude potřebovat. 

Bude mě potřebovat až vznikne jiná potřeba (toaleta, jídlo, pití), to dá najevo, ale při té samotné 

hře ne. To je mu úplně jedno zda tam jsem, že by chtěl, abych já si s ním šla hrát, to nenastane.“ 

Hluk z chodby L.S. nerušil, nevěnoval mu pozornost, což je v souladu s matčinou výpovědí: 
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„Prostředí na to většinou nemá vliv. Když ho zajímají hračky, tak je mu to jedno. Když se cítí 

dobře, je mu jedno v jakém prostředí se pohybuje.“ 

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Při řízené činnosti matka používala jednoduché pokyny, které často opakovala, L.S. hru 

jednoduše komentovala. L.S. po matce slova opakoval („Hele“, „Koukej“, „Mašinka“). Za 

splněný úkol byl L.S. pochválen a matka mu zatleskala, L.S. na pochvalu nereagoval. Společně 

postavili koleje – matka podávala L.S. koleje, který si je od ní postupně bral a spojoval je. 

Matka se od společné hry vzdálila, hledala jiné hračky a komentovala to, L.S. na její komentáře 

nereagoval a věnoval se své hře s vlaky. Stejné chování pozoruje matka i doma: „Teď je úspěch, 

že si hraje a občas si všimne, že třeba odejdu na chodbu nebo záchod, že vůbec zareaguje, že 

jsem odešla z té místnosti, a třeba řekne „Máma“. Dřív mu bylo úplně jedno, kam jdu, na jak 

dlouho, a vydržel si hrát úplně sám a vůbec mě nepostrádal.“ Celkově reagoval na matčiny 

iniciace kontaktu jen zběžným pohledem, který byl primárně zaměřený na předměty, se kterými 

matka manipulovala. Opakovaně byla pozorována spíše paralelní hra, kdy matka s L.S. sdíleli 

pouze hru se stejným druhem hračky – každý si stavěl své koleje. Matka fyzicky přesunula jeho 

koleje ke svým a tím si získala jeho pozornost. Matka iniciovala kontakt převážně verbálně, 

občas verbální pokyn doplnila gestem („Tady to dej“). Matka v rozhovoru reflektuje, že „Když 

je to hračka, která mu je sympatická a rád si s ní rád hraje, což jsou většinou koleje a hračky s 

kolečky, tak tu hru samozřejmě příjme lépe“. Výrazně snížená motivace k sociální interakci 

byla pozorována i při řízené činnosti – L.S. pozoroval matku, kontakt neinicioval a bez větších 

obtíží se otočil k matce zády a věnoval se své hře a svému zájmu. Matka uvádí, že: „Pokud je 

šťastný, tak nezáleží, co je pro mě dostačující. Ale samozřejmě, že kdyby si hrál s nějakou 

vzájemností, tak to rozvíjí zase jiné věci, to by bylo samozřejmě žádoucí.“ 

 

Shrnutí 

L.S. je téměř pětiletý chlapec s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnóza 

dětský autismus mu byla stanovena ve čtyřech letech a třech měsících. Suspektně přítomna i 

porucha pozornosti a aktivity. Dříve užívali služeb rané péče. Kognitivní schopnosti v normě. 

Během obou pozorovaných interakcí nebyly pozorovány spontánní základní sociálně-

komunikační dovednosti (oční kontakt, sociální úsměv, jednoduchá gesta, snaha říci si o to, co 

potřebuje), tyto projevy se objevily ojediněle a pouze jako reakce na matčinu aktivitu. 

Schopnost recipročně komunikovat je nápadně omezena a vývojově neodpovídá 
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chronologickému věku, včetně schopnosti s matkou kooperovat. Chlapec aktivně neinicioval 

kontakt s matkou, k sociálně-komunikačnímu chování musel být pobízen, reagoval až na 

několikátou matčinu výzvu. Z rozhovoru s matkou vyplývá, že absencí vzájemnosti při hře se 

chlapec nerozvíjí a oslavují každý „neautistický“ projev. Nápadně snížená motivace 

k sociálnímu kontaktu a absence recipročního chování byla pro chlapce charakteristická, toto 

chování matka pozoruje i doma, ačkoliv referuje pozitivní tendenci. Nereagoval ani na matky 

pohyb po místnosti. 

V matčině chování byla patrná snaha kontaktovat syna, vhodně iniciovala kontakt 

jednoslovnými pokyny a tento kontakt nebyl zahlcující, ačkoliv chlapec reagoval až na 

několikátou výzvu a 31 % těchto iniciací ignoroval. Interakce se synem byla velmi intuitivní, 

ačkoliv bylo pro matku náročné si společnou hru užít a udržet chlapce v sociálním kontaktu. 

Pozorovány byly ojedinělé momenty společné hry, ačkoliv šlo o jednoduché mechanické 

skládání kolejí, hru neměl tendenci dále rozvíjet a neprojevoval radost při těchto činnostech. 

Při zvýšené motivaci u nové hry vydrží déle. Společnou hru rychle opustil a vrátil se ke svému 

zájmu. Chlapec je primárně orientován na svůj zájem a je pro matku obtížně odklonitelný od 

této aktivity. Zájmy jsou stereotypní a omezené, převládá manipulace a jednoduchá funkční 

hra, což vývojově neodpovídá věku chlapce. Tento závěr reflektuje i matka v rozhovoru – 

nerozumí hře s plyšáky, imitační hra ho nezajímá a k této hře ho musí matka „nutit“, ačkoliv 

doma to už zkoušet přestala. Zaznamenáno opakování slov po matce a komentování vlastní hry 

(vokalizace, jednoduchá slova). 

Oční kontakt chlapec s matkou navazoval, ačkoliv jak je patrné z analýzy videa upřednostňoval 

předměty před sociálním kontaktem – ve více než 99 % z pořízeného videozáznamu.  

Výše uvedené deficity v sociálně komunikačním chování jsou patrné na první pohled a mají 

silný pervazivní charakter. Zasahují do schopnosti trávit volný čas, hrát si s hračkami, do 

procesu učení a velmi negativně ovlivňují kvalitu interakcí nejen s rodiči.  
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Doporučení pro matku: 

▪ pokyny formulovat adekvátním způsobem – jednoslovné, jasné, zřetelné pokyny; 

▪ dopomáhat mu úkoly splnit (použít jeho ruku k dokončení úkolu); 

▪ pokračovat ve snaze připojovat se ke hře chlapce a společnou hru si užívat; 

▪ aktivně rozvíjet repertoár jeho herních aktivit, ukazovat mu k čemu hračky slouží, 

hrát si paralelně vedle něho a dát mu prostor pro imitaci; 

▪ pojmenovávat předměty a komentovat činnosti, které chlapec dělá, což ukotví 

význam slova vztahující se ke konkrétní věci; 

▪ vědomě vytvářet situace vhodné pro nácvik sociální interakce – jídlo, pití či 

oblíbené hračky dát mimo jeho dosah, aby byl nucen si o své potřeby a přání říci, 

stejně tak využít zájmu (vlaky) k nácviku sociálních dovedností a ukotvení očního 

kontaktu; 

▪ podporovat adekvátní formy sociálního kontaktu pro dosažení jeho cíle – oční 

kontakt, slovo, gesto. 

 

5.1.5 F.T. 

Kvantitativní analýza 

F.T. iniciovala kontakt s matkou třikrát během volné i řízené hry. Z těchto 6 iniciací byla 

polovina ohodnocena jako vývojově adekvátní. Matka byla v iniciaci kontaktu jednoznačně 

aktivnější, ovšem reagovala i na všechny iniciace ze strany F.T. 
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Oční kontakt s matkou F.T. navazovala během volné hry zřídka, bylo pozorováno 7 pohledů na 

matku a 2 pohledy směrem na matku (dohromady 3,3 % z celkového času volné hry). Během 

řízené hry se oční kontakt s matkou více než zdvojnásobil na 18 pohledů na matku a 1 pohled 

směrem k matce (dohromady 5,8 % z celkového času řízené hry). Četnost vágního pohledu se 

o 60 % snížila při řízené činnosti (21 vágních pohledů při volné hře a 7 pohledů při řízené hře). 

F.T. se v 85 % času fixovala očima hračky během volné hry a z 90,5 % během řízené činnosti.  

 

 

 

 

 

 

Matka byla aktivní v iniciaci kontaktu s F.T. i přes zadanou instrukci zastávat spíše pasivní roli 

během volné hry, iniciovala kontakt s F.T. 17 pokusy a ta zareagovala v 66,7 % těchto iniciací. 

Během řízené hry matka iniciovala kontakt 76 pokusy a F.T. reagovala v 61,3 % z těchto 

pokusů, reakce na iniciaci matky ale nebyly hodnoceny jako vývojově adekvátní. Celkově za 

proběhlou interakci iniciovala F.T. kontakt 6 pokusy, přičemž polovina z nich byla hodnocena 

jako vývojově adekvátní, matka reagovala na všechny iniciace kontaktu. 
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Graf 23 Četnosti výskytu očního kontaktu F.T. 
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Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Zpočátku volné hry byla F.T. zaujata manipulací s plastovými zvířátky. Stejný pohyb opakovala 

postupně se všemi figurkami a nádobím. Hra byla stereotypní a jednoduchá. Souhlasí to i s 

výpovědí matky z rozhovoru: „Ano, doma to vypadá podobně, jen jí do hry tolik nezasahuju, 

protože už vím, že v těchto věcech to tak bude vypadat. Snažíme se různě připojovat. Při volné 

hře si vezme panáčky, ty miluje. Doma má celou krabici plnou figurek.” Matka její hru 

doprovázela pojmenováváním zvířátek a činností, které F.T. vykonávala, dále také 

jednoduchými zvuky („mňam”, „jé” apod.). F.T. na tyto komentáře nereagovala. Se zaujetím 

se věnovala své hře, zvuky po matce opakovala a očním pohledem vybízela matku k opakování 

těchto zvuků. Během deseti minut volné hry byla F.T. verbálně aktivní – vokalizace, vydávání 

zvuků, napodobování zvuků zvířat, vlastní žargon; její verbální projev nebyl srozumitelný. 

Iniciace kontaktu ze strany F.T. se udály v návaznosti na předchozí aktivitu matky, která na 

sebe upoutala pozornost F.T. Při hře se třikrát pokusila opustit místnost, nereagovala na matčiny 

verbální pokyny, nechala se matkou přivézt zpět do místnosti. Na to reagovala krátkým křikem, 

ovšem velmi rychle se uklidnila a matka snadno odvedla její pozornost k jiným hračkám. Při 

třetím odchodu F.T. kontaktovala matku pohledem a byl zřetelný její záměr. F.T. si aktivně 

neřekla o pomoc, matka ji pomoc samostatně nabídla. S matkou navázala oční kontakt pouze 

zřídka a byl méně modulovaný, mnohem častěji bloumala očima po místnosti nezaměřeným 

pohledem. F.T. byla i motoricky aktivní – pobíhala po místnosti, chodila s hračkami, skákala. 

Matka to komentovala v rozhovoru, že si F.T. užívala volný prostor v místnosti, byla velmi 

akční a prostředí s novými podněty ji aktivizovalo. 

 

Graf 24 Poměr iniciací a reakcí F.T. při volné a řízené hře v procentuálním zastoupení 
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Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Během řízené činnosti matka přejala aktivní roli – nabízela hračky, nový způsob hry s konkrétní 

hračkou, verbálně komentovala hru jednoduchým pojmenováváním a citoslovci. Matka často 

jeden pokyn opakovala, F.T. reagovala až na opakovanou výzvu matky. F.T. reagovala na 

nabízené hračky letmým pohledem nebo přijetím hračky; sledovala, s čím matka manipulovala. 

Matka vedením ruky F.T. pomohla splnit pokyn. Během společné hry s matkou, hru opustila, 

odešla a začala si hrát samostatně na opačné straně místnosti. Sdílení pozornosti zaznamenáno 

při hře se zvukovou hračkou, F.T. aktivně vybízela matku ke zpívání a opakování této činnosti. 

Následně tuto činnosti F.T. měla obtíže opustit, méně flexibilně opouštěla naučený způsob hry 

s konkrétní hračkou (na hrací skříňce se nepodívala do zrcadla a vyžadovala matky zpívání). 

Po matčině odchodu se ihned věnovala hře s plastovými zvířátky, pro matku bylo náročné 

udržet ji v sociálním kontaktu. F.T. se řídila primárně svými zájmy a reciproční chování bylo 

nápadně omezeno. To potvrzuje i matka v rozhovoru: „Přijde mi, že si hodně dělá to svoje. 

Možná jí dávám podněty, že ji ukazuji, co ještě s těmi hračkami může dělat. Ale že by si radši 

hrála se mnou než sama, tak to zase moc nepozoruji. Spíše jí ukážu ty možnosti, rozvíjím její 

hru.” Během řízené činnosti F.T. věnovala více očního kontaktu matce, pozornost byla více 

zaměřená i na hračky, významně ubylo vágního, nezaměřeného pohledu. Během řízené činnosti 

na nic F.T. neukazovala. 

 

Shrnutí 

F.T. je téměř pětiletá dívka s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnóza dětský 

autismus ji byla stanovena ve třech letech. Kognitivní schopnosti v pásmu lehkého kognitivního 

deficitu, přidružené obtíže v podobě poruchy aktivity a pozornosti. Základní sociálně 

komunikační dovednosti se objevovaly sporadicky, v kontaktu s druhou osobou je využívá 

nekonzistentně a často musí být k sociálně-komunikačnímu chování pobízena (zpívání). 

Spontánně matku nekontaktovala, vybízení matky ke kontaktu byly vždy reakcí na předchozí 

matčino chování. Pozorován pragmatický deficit ve schopnosti vyjádřit své potřeby a omezeně 

využívá neverbální komunikace – porucha řeči ji v těchto schopnostech také limituje. 

Matka i při volné hře přejímala aktivitu a komentovala hru dcery. I v domácím prostředí musí 

být matka v iniciaci kontaktu velmi aktivní a zkoušet různé přístupy, hry (více ji zaujmou nové 

hračky) a být iniciativní. Dívka na tyto iniciace kontaktu nereagovala v méně než 40 %, přesto 

bylo pro matku náročné ji v kontaktu udržet, jelikož reakce nebyly dostačující (letmý pohled), 
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většinou bez dalšího rozvíjení hry. Pří zvýšené motivaci dívky ke kontaktu byly pozorovány 

kvalitní iniciace kontaktu. Často reagovala až na několikáté zopakování výzvy. 

Během hry byla pozorována nápadně snížená motivace k recipročním aktivitám, i v domácím 

prostředí matku kontaktuje pouze pokud potřebuje pomoci, emoce nesdílí. Řídila se primárně 

svými zájmy a společnou hru s matkou bez obtíží opustila nebo se vrátila ke své původní hře. 

Matka v rozhovoru uvádí, že v domácím prostředí ji do hry již tolik nezasahují, dívka dá jasně 

najevo, zda bude nebo nebude spolupracovat, ale snaží se k ní různě připojovat. Byly 

pozorovány i dílčí situace sdílené pozornosti, kdy sama funkčně iniciovala kontakt s matkou. 

Hra byla jednoduchou stereotypní manipulací si předměty. Během volné hry měla obtíže 

zabavit se samostatně a několikrát se pokusila opustit místnost. V řízené hře se dívka lépe 

orientovala – ubylo vágního pohledu, opakovala hru po matce. Ve hře byla patrná rigidita a 

obtíže v akceptaci nového způsobu hraní. Pozorovanou zvýšenou motorickou aktivitu referuje 

i matka v rozhovoru. 

Oční kontakt dívka s matkou navazuje, ačkoliv z analýzy videa je patrné, že preferuje předměty 

svého zájmu před sociálním kontaktem - 80-90 % z pořízeného videozáznamu byl zrakový 

kontakt zaměřen na hračky. Při řízené hře se frekvence zrakového kontaktu s matkou téměř 

zdvojnásobila, celkově byl pohled více zaměřený. 

Výše uvedené deficity v sociálně komunikačním chování jsou patrné na první pohled, mají 

pervazivní charakter a spolu s přidruženou ADHD zasahují do schopnosti trávit volný čas, 

samostatně se zabavit, hrát si s hračkami, do procesu učení a velmi negativně ovlivňují kvalitu 

interakcí nejen s rodiči. 
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Doporučení pro matku: 

▪ podporovat schopnost hru napodobovat, aktivně rozvíjet repertoár jejích herních 

aktivit, ukazovat ji k čemu hračky slouží a tím ji učit funkční hru s hračkami;  

▪ zkoušet “narušovat” její hru a připojovat se k ní; 

▪ ke komunikaci s dcerou používat jednoduchá slova včetně citoslovcí, snížit 

frekvenci pokynů; 

▪ využívat momenty sdílené pozornosti, zapojovat se hry s dívkou a společnou hru 

si užívat (škádlivá hra, hra se zvukovou hračkou); 

▪ podporovat adekvátní formy sociálního kontaktu pro dosažení jejího cíle – spuštění 

zvukové hračky za přijatelnou funkční vývojově adekvátní formu kontaktu (oční 

kontakt, zopakování slova, ukázání); 

▪ nacvičovat jednoduché interakční hry – střídání při zpívání; 

▪ podporovat rozvíjení sociálně komunikačních dovedností (kooperace při společné 

hře, posilování očního kontaktu, vyjadřování souhlasu, nesouhlasu, ukazování). 

 

 

5.1.6 S.M. 

Kvantitativní analýza  

S.M. během volné hry iniciovala 2 kontakty s matkou. Matka oba zachytila a zareagovala na 

ně. Ani jeden z těchto kontaktů holčičky nesplňoval sociálně-komunikační funkci, nebyl 

vývojově adekvátní. Během řízené hry iniciovala S.M. 5 kontaktů s matkou, matka na ně 

všechny reagovala. 
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Sofie téměř celý čas řízené i volné hry fixovala očním pohledem hračky a manipulaci s nimi. 

Během volné hry se podívala dvakrát do kamery po dobu 5,2 vteřin (0,8 % z celkového času 

volné hry) a jednou na matku po dobu 1,5 vteřiny (0,3 % z celkového času volné hry). Během 

řízené hry byl zaznamenán pouze jeden pohled do kamery po dobu 1,4 vteřiny, což odpovídá 

0,2 % času z celkového času řízené hry. 

 

Při volné hře matka plnila pasivní roli a Sofii nekontaktovala, ačkoliv reagovala na všechny její 

iniciace. Naopak při řízené činnosti iniciovala 101 kontaktů se Sofií, která reagovala na 23 

z těchto kontaktů, což je 22,8 % z celkového počtu matčiných iniciací kontaktu. 
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Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Během první minuty volné hry iniciovala S.M. dva kontakty s matkou – použila matky ruku ke 

spuštění zvukové hračky. Tato interakce proběhla bez očního kontaktu. S.M. zaměřovala svou 

plnou pozornost na manipulaci s hračkami – hračky často střídala a těkala mezi nimi. Hra měla 

stereotypní charakter a S.M. svou hru svou hru občasně doplňovala vokalizací. Při hře se 

zvukovou hračkou se S.M. smála bez záměru sdílet svou radost s matkou. Během posledních 

10 vteřin videa se podívala směrem k matce a ke kameře, ale tento pohled neměl komunikační 

charakter. Matka většinu času S.M. fixovala pohledem. 

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Řízenou činnost zahájila S.M. útěkem od matky, během kterého se smála. Následně 

nereagovala na své jméno ani na jiné volání, aby se vrátila zpět. Matka byla velmi aktivní při 

kontaktování S.M. – pokyny a otázky několikrát opakovala. Pokyny byly převážně verbální a 

bez doprovodu návodných gest. S.M. tyto iniciace převážně ignorovala a věnovala se své hře, 

na zbytek reakcí reagovala pouze letmým pohledem nebo nabízenou hračku či činnost fyzicky 

odmítla (odstrčila matky ruku či uklidila hračku zpět do boxu). Na některé iniciace reagovala 

pozitivně – ukázala banán, naložila náklad na nákladní auto. Tyto interakce byly krátké a po 

chvíli se S.M. opět vrátila ke své původní činnosti. Celkově v sociální interakci vydržela S.M. 

jen velmi krátký čas, pro matku bylo náročné její pozornost zaujmout. Matka popisuje chování 

S.M. v rozhovoru: „Když jí chci něco vysvětlit a sednu si k ní třeba s knížkou, abychom se učily 

barvy, tak to zavře a odejde. Nezajímá ji to, ona si to sama najde na tabletu, stáhne na internetu. 

A tím se to učí sama. Úplně všechno. Slova pro ni nejsou nic.“ S.M. iniciovala kontakt s matkou 

(chytla matku za ruku a odváděla ji ke skříňce, natáhla k matce ruce, aby ji zvedla, v náručí 

ukazovala na hračky, na které nedosáhla), pokud potřebovala pomoci, matku využívala jako 

prostředek ke splnění svého přání. V této interakci nebyl zaznamenán socio-komunikační 

záměr daného chování. Byla pozorována výrazně snížená motivace k sociální interakci. Matka 

toto chování reflektuje i v rozhovoru: „Reciprocita…ta vůbec. Jsem pro ni spíše nástroj, když 

potřebuje pomoc – jak to funguje, vyměnit baterky, podat, otevřít. Ona mě samozřejmě chce, 

když nastane nějaká krizová situace, tak ví, že jsem máma. I během volné hry si přišla, když 

něco chtěla, takže jsem jí dobrá. Jinak mě nepotřebuje.“ S.M. je plně zaměřena na svůj zájem 

a je velmi těžko od tohoto záměru odklonitelná, většinu času při řízené činnosti manipuluje 

s napodobeninami zeleniny a matka se jí snaží kontaktovat. Matka pozoruje toto chování i 

doma: „Ona prostě dělá to, co se ji líbí a to, co ji baví. Když ji do něčeho nutíme, je potřeba 
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něco udělat jiného nebo když odcházíme, tak se zpravidla začne vztekat. Když ji něco baví, těžko 

se od toho nechá odvést.“ 

 

Shrnutí 

S.M. je čtyřletá dívka s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnóza dětský 

autismus ji byla diagnostikována ve třech a půl letech. Kognitivní schopnosti jsou v normě. 

Přidružená je i porucha pozornosti a aktivity. Dívka je v ABA programu a v rodině probíhají 

konzultace rané péče. Projevy některých spontánních základních sociálně-komunikačních 

dovedností (oční kontakt, jednoduchá gesta, snaha říci si o to, co potřebuje) se objevovaly 

ojediněle, některé nebyly zaznamenány (sociální úsměv). U dívky je patrná nápadně snížená 

motivace k sociální interakci, což potvrzuje matky tvrzení, že se dcera raději učí 

prostřednictvím tabletu. V sociální interakci setrvá jen velmi krátce a je obtížné zaujmout její 

pozornost. Schopnost recipročně komunikovat je nápadně omezena a vývojově neodpovídá 

chronologickému věku, včetně schopnosti s matkou kooperovat. Kontakt s matkou iniciovala 

výhradně k uspokojení svých potřeb a naplnění svého zájmu, matka toto chování reflektuje i v 

domácím prostředí. K sociálnímu kontaktu musela být vybízena matkou, reagovala až na 

opakovanou matčinu výzvu. 

Matka je schopná poskytnout dívce dostatečný prostor k volné hře, naopak při řízené hře dívku 

zahlcovala pokyny a své chování neusměrnila nezájmu dívky o tento způsob iniciace, která 

ignorovala zhruba 78 % těchto iniciací. V rozhovoru matka uvedla, že tento nezájem ze strany 

dcery vnímala. Zahlcení nabídkami ze strany matky se promítalo do úniku k vlastní hře. Matka 

používala nepřiměřeně složité věty vzhledem k omezenému verbálnímu projevu i porozumění 

řeči dívky. Pro matku bylo obtížné připojit se ke hře dívky, převažovala paralelní hra nebo se 

matka snažila dceru zaujmout svou hrou. 

Pozorována byla manipulační hra a jednoduchá funkční hra (nakládání ovoce na nákladní auto). 

Od jejího zájmu si nechá jen s obtížemi odvést pozornost, matka uvádí afektivní reakce při 

neúspěchu a ukončování oblíbených aktivit. Stereotypie a rigidita ve hře byla patrná. Silná 

tendence řídit se vlastními cíli, některé matčiny nabídky ke hře přijala, dále je ovšem 

nerozvíjela. Pozorován je i motorický neklid a krátká pracovní pozornost, což koresponduje s 

přidruženou diagnózou ADHD.  
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Oční kontakt dívka s matkou navazovala, ačkoliv jak je patrné z analýzy videa výrazně 

upřednostňovala předměty před sociálním kontaktem – v 99 % z pořízeného videozáznamu byl 

zrakový kontakt zaměřen na hračky. 

 Výše uvedené deficity v sociálně komunikačním chování jsou patrné na první pohled a mají 

silný pervazivní charakter. Zasahují do schopnosti trávit volný čas, hrát si s hračkami, do 

procesu učení a velmi negativně ovlivňují kvalitu interakcí nejen s rodiči.  

 

5.1.7 M.J. 

Kvantitativní analýza  

Během volné hry M.J. inicioval 13 kontaktů s matkou, matka zachytila a reagovala na 12 

z těchto pokusů. Z těchto iniciací byly 4 hodnoceny jako vývojově adekvátní. Při řízené hře 

proběhlo ze strany M.J. 15 iniciací kontaktu, přičemž matka zareagovala na 12 z nich.  

Doporučení pro matku: 

▪ snížit frekvenci pokynů, dát více času na vstřebání pokynu; 

▪ dopomoci dívce k dokončení zadaného úkolu – použít její ruku; 

▪ pokyny formulovat adekvátním způsobem, vnímat řečové opoždění dívky – 

jednoslovné, jasné pokyny; 

▪ pojmenovávat předměty a činnosti během hry včetně aktivit, které dělá (zvedá ruce 

- “nahoru”); 

▪ aktivně rozvíjet repertoár herních aktivit jednoduchými hrami, ukazovat ji k čemu 

hračky slouží; 

▪ vědomě vytvářet situace vhodné pro nácvik sociální interakce – jídlo, pití či 

oblíbené hračky dát mimo její dosah, aby byla nucena si o své potřeby a přání říci; 

▪ podporovat rozvíjení sociálně komunikačních dovedností (kooperace při společné 

hře, posilování očního kontaktu, vyjadřování souhlasu, nesouhlasu, ukazování), 

využívat k tomu jejího zájmu a motivace 

▪ podporovat pozitivní formy sociálního kontaktu pro dosažení jejího cíle – podání 

hračky za přijatelnou funkční formu kontaktu (oční kontakt, gesto, slovo); 

▪ nereagovat ihned na nevyjádřené potřeby dívky, ačkoliv rodič ví, co dívky 

potřebuje – dát prostor pro adekvátní vyjádření své potřeby. 
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M.J. většinu času během volné hry i řízené hry směřoval oční pohled ke hračkám a manipulaci 

s nimi (88 % a 86 %). S matkou navazoval občasný a letmý oční pohled, šlo o 4 pohledy na 

matku a 5 pohledů směrem na matku během volné hry (dohromady 4,3 % z času volné hry), 

během řízené hry bylo pozorováno 7 pohledů směrem k matce a 6 pohledů na matku 

(dohromady 3,9 % z času řízené hry). U M.J. byl pozorován i vágní nezaměřený pohled, kterým 

bloumal po místnosti – čtyřikrát během volné hry (3 % času volné hry) a dvanáctkrát během 

řízené činnosti (6,3 % času řízené činnosti). Kamera byla pro M.J. atraktivním předmětem, 

věnoval jí při volné hře 14 pohledů (4,7 %) a 13 pohledů během řízené činnosti (3,9 %). 
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Matka během volné hry zastávala domluvenou pasivní roli, což je patrné i z pozorovatelného 

rozdílu mezi počtem iniciací při volné hře a řízené hře. Počet M.J. iniciací kontaktu je v obou 

částech pozorování téměř vyrovnaný. Za vývojově adekvátní iniciace kontaktu bylo 

považováno 30,8 % iniciací kontaktu M.J. během volné hry a 33 % během řízené hry. M.J. při 

řízené činnosti reagoval na iniciativu matky z 94,5 %, tyto reakce byly v 38,2 % ohodnoceny 

jako vývojově adekvátní. Během řízené hry byla ohodnocena jedna třetina M.J. reakcí na 

matčiny iniciace jako vývojově adekvátní.  

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Během volné hry byla pro M.J. velmi atraktivní kamera - opakovaně se do ní díval. M.J. byl 

schopen se samostatně zabavit - jezdil s nákladním autem po koberci se silnicí, zkoumal funkce 

tohoto auta, hra byla méně bohatá a stereotypnějšího charakteru. Z rozhovoru s matkou vyplývá, 

že se M.J. doma zaměstná a zabaví samostatně, matku ke hře příliš nepotřebuje. Matka M.J. 
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fixovala pohledem a aktivně mu nabízela pomoc s bačkorami, M.J. tuto nabídku odmítl sociálně 

funkčně - verbální odpověď doplnil očním kontaktem. Inicioval rozhovor s matkou („Kolik je 

hodin?”, „Kde je Kája?”), ačkoliv byl během tázání otočen zády k matce. Matka referuje: „Já 

mu musím odpovědět a zklidnit ho něčím, co zná, nenechat ho v nejistotě, nemůžu mu 

neodpovídat nebo nemůžu mu nevysvětlit. M.J. chování je lepší, když má nějakou zkušenost a 

já mu to řeknu stejným způsobem nebo nějak mu to vysvětlím, že nemůže některé věci. Potřebuje 

moji reakci.” M.J. byl verbálně aktivní, jeho verbální projev byl hůře srozumitelný, matka jeho 

slova bez větších obtíží opakovala. Pozorovány echolalické projevy, kdy M.J. opakoval slova i 

věty po matce, fráze několikrát opakoval („Ráno je pryč”). Po krátkém dialogu se M.J. vrátil 

ihned zpět ke své hře.  

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Ačkoliv byly M.J. reakce na iniciaci ze strany matky vágní a jednoduché, reagoval na ně a 

vnímal je (na nabízené hračky se podíval, odpověděl, ukázal, podíval se směrem, kterým matka 

ukázala). Byl primárně orientovaný na hračky, fixoval je pohledem, když mu je matka 

podávala. Ačkoliv oční kontakt M.J. s matkou navazoval málo, matka i toto chování hodnotila 

jako projev zájmu, což referovala v rozhovoru: „Tím, že se na mě aspoň podíval, tak je to pro 

mě známka toho, že se zajímá o to, kde jsem, že se zajímá o druhé. Ale dříve to tak nebylo, chtěl 

být sám. Já na něm poznám, jestli chce mě do hry.” Pozorovány dílčí pěkné sociálně 

komunikační interakce - s matkou sdílel své zájmy a ukazoval např. obrázky na koberci (tuto 

činnost opakoval po matce). Matka v rozhovoru sděluje své pocity, že cítí, že ji M.J. ke své hře 

přiliš nepotřebuje: „Ale využíváme každé možnosti, že s ním blbneme, často mu něco bereme, 

abychom mu ukázali, že to může být hra, že i takhle si může hrát s dětmi a že i nás do té hry 

může zapojit”. Řídil se převážně svými záměry, byl obtížněji odklonitelný od hraček, které ho 

zaujaly, a matčiny iniciace často odmítal (uklidil zpátky koleje, vrátil vlaky zpět do boxu, 

zadržel matky ruku, řekl „Ne”). Matka aktivně popisovala činnosti a předměty, komentovala 

M.J. chování. M.J. verbálně popisoval, co dělá („Jedu tudy.”) a doprovázel hru ukazováním 

(ukazování nebylo synchronizováno s očním pohledem). Během volné hry se M.J. opakovaně 

matky dotazoval („Kde je táta, mámo?”, „Jsou prázdniny?”) a její odpovědi opakoval. 

Pozorovány echolalické projevy (matka: „Tady ti jede na zelené lince metro.” M.J.: „Metro”) 

a náznak dialogu, který se ovšem věnoval jeho zájmu. M.J. řečový projev byl hůře 

srozumitelnější, ovšem matka reagovala pohotově. Matka byla v nabízení hraček a nových 

způsobů hry s konkrétní hračkou velmi aktivní, ačkoliv M.J. její nabídky často odmítal, 
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nevytvářela na něho tlak a přijímala jeho odmítnutí. Matka se mu také snažila fyzicky přiblížit, 

aby byla blíže jeho zornému poli. Při menší aktivitě matky se M.J. plynule vracel ke hře s 

nákladním autem. M.J. projevoval velmi pozitivní emoce při skákání na velkém míči, k této 

činnosti aktivně matku vybídl.  

Shrnutí  

M.J. je téměř pětiletý chlapec s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnóza 

atypický autismus mu byla stanovena ve třech a půl letech. Využívají služeb rané péče. 

Schopnosti v kognitivní oblasti jsou v pásmu lehké mentální retardace a suspektně přítomna 

porucha pozornosti a aktivity. Jsou patrné základní sociálně-komunikační dovednosti (oční 

kontakt, sociální úsměv, jednoduchá gesta, dokáže si říci o to, co potřebuje), přesto tyto 

dovednosti v kontaktu s matkou využívá nekonzistentně. Matčiny snahy o kontaktování syna 

nenechal bez povšimnutí – reagoval téměř na 95 % matčiných iniciací, ačkoliv tyto reakce byly 

méně kvalitní, pružné a nekonzistentní. Pozorována omezená neverbální komunikace. Verbálně 

byl chlapec aktivní, opakovaně se ptal a tyto otázky byly často nepřiléhavé situaci. Dílčí pěkné 

sociálně komunikační interakce a sdílení pozornosti. 

Omezené reciproční chování bylo zaznamenáno i při hře, kdy, ačkoliv reagoval na iniciace 

matky, řídil se především svými zájmy a bez matčiny aktivity se vracel ke svým hračkám. 

Vzhledem k věku je funkční hra málo pestrá, pozorovány stereotypní zájmy. Matka referuje 

stereotypní zájmy v podobě log obchodních řetězců, které velmi snadno odvedou jeho 

pozornost, celkově neochotně střídá aktivity. Má velmi rád pohyb na hřišti 

Matka byla v kontaktu s chlapcem velmi přirozená a vnímavá, zachytila nevyřčené žádosti o 

pomoc a pomoc i aktivně nabízela. Intuitivně se snažila připojit k jeho hře, v rozhovoru 

pozitivně reflektovala snahu chlapce odpovědět na její otázky, snahu splnit úkoly, ačkoliv 

celkově jeho projevy vzájemnosti pro matku dostačující nejsou, jelikož je schopen se zabavit 

bez matčiny přítomnosti. 

Oční kontakt chlapec s matkou navazoval, ačkoliv jak je patrné z analýzy videa upřednostňoval 

předměty před sociálním kontaktem – v 88 % z pořízeného videozáznamu byl zrakový kontakt 

zaměřen na hračky. Videokamera byla pro chlapce přitažlivá, opakovaně ji pozoroval.  

Ačkoliv mohou být výše uvedené projevy méně nápadné v porovnání s dětmi s těžší formou 

autismu a nemusejí být na první pohled patrné, mají pervazivní charakter a deficity v sociálně 

komunikačním chování jsou přítomné. Zasahují do schopnosti trávit volný čas, procesu učení i  
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začlenění do kolektivu a negativně ovlivňují kvalitu interakcí nejen s rodiči.  

 

5.1.8 J.V. 

Kvantitativní analýza  

Během volné hry inicioval J.V. 10 kontaktů s matkou, z těchto iniciací bylo 7 ohodnocených 

jako vývojově adekvátních (70 % iniciací kontaktu s matkou během volné hry). Matka 

reagovala na všechny tyto iniciace. Během řízené hry inicioval 12 kontaktů a 9 z nich bylo 

ohodnoceno jako vývojově adekvátní (75 % iniciací kontaktu s matkou během volné hry). 

Matka reagovala na 11 z těchto iniciací. 

Doporučení pro matku: 

▪ podpořit jeho aktivitu a dát mu více času na vstřebání pokynu a spontánní reakci, stejně 

tak jako na vyjádření jeho přání, používat jednoduché, konkrétní pokyny; 

▪ pokračovat ve snaze připojovat se ke hře chlapce a společnou hru si užívat; 

▪ nenásilně rozvíjet repertoár jeho herních aktivit, ukazovat mu k čemu hračky slouží a dát 

mu prostor pro pozorování vaší hry probíhající paralelně vedle něho; 

▪ podporovat funkční navazování sociálního kontaktu a žádost o pomoc; 

▪ aktivně vytvářet situace, které budou iniciovat chlapce k sociálně-komunikačnímu 

chování – odstranit z dosahu oblíbené hračky, aby byl nucen si o ně aktivně říci a vstoupit 

do sociální interakce; 

▪ nacvičovat jednoduché kooperativní hry k nácviku střídání při hře či prohry (pexeso, 

Člověče nezlob se). 
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J.V. během volné hry navázal 14 očních kontaktů s matkou po dobu 18,1 vteřin (3 % 

z celkového času volné hry), do kamery se podíval čtyřikrát po dobu 4,8 vteřin (0,8 % 

z celkového času volné hry) a zbylých téměr 94 % času volné hry věnoval oční pohled hračkám 

a manipulacím s nimi. Během řízené hry se na matku podíval jedenáctkrát po dobu 16,3 vteřin 

(2,7 % z celkového času řízené činnosti) a sedmkrát do kamery po dobu 8,4 vteřin (1,4 % 

z celkového času řízené činnosti) a téměř 94 % času řízené hry fixoval očima hračky a 

manipulaci s nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

Během volné hry iniciovala matka kontakt čtyřikrát, J.V. reagoval na 2 iniciace, avšak tyto 

reakce byly hodnoceny jako vývojově adekvátní. Během řízené hry matka iniciovala 58 

kontaktů s J.V., který zareagoval na 49 z nich (84,5 % ze všech matčiných iniciací během řízené 

činnosti), 12 % těchto reakcí bylo hodnoceno jako vývojově adekvátní. 
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Graf 40 Četnosti výskytu očního kontaktu J.V. 
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Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během volné hry 

Během volné hry byly pozorovány četné funkční sociální interakce – J.V. vybízel matku očním 

kontaktem, ukazoval jí hračky, sdílel s ní svou hru. Vybízení k interakci doprovázel 

modulovaným očním kontaktem a často i verbálním komentářem („Podívej“). Matka na jeho 

iniciace ke kontaktu reagovala výraznou mimikou a úsměvem. J.V. byl během volné hry 

zpočátku tichý a nejistý, vyžadoval od matky ujištění („Můžeš si půjčit tu závoru“) a 

opakovanou podporu („Stavíš moc krásně“, „Jé, hezký“), tyto projevy doprovázela 

souhlasným smíchem. Matka toto chování referuje ve zhodnocení interakce při rozhovoru: 

„Když je ve svém prostředí, kde se nestydí a je si jistý, tak je mnohem hlučnější a divočejší, a i 

na nás víc naléhá. Určitě byl ostýchavější. Byl rád, že mě tu má jako takovou jistotu. Ze začátku 

byl opravdu zaražený a nejistý, protože věděl, že si tu první část bude muset hrát sám, ale pak 

mi přišel uvolněnější.“ Matka komentovala činnosti, které J.V. dělal. Hra měla stereotypnější 

charakter, ačkoliv byla funkční (jezdil s vlakem, vykládal a nakládal náklad, připojoval a 

odpojoval vagóny). Četnými očními pohledy si ověřoval i matčinu přítomnost. J.V. registroval 

pohyb kamery.  

 

Kvalitativní analýza sociálně komunikačního chování dítěte během řízené hry 

Při řízené hře matka iniciovala hru, nabízela mu nové hračky, nové způsoby hry a mluvila za 

panáčky. J.V. velmi pozitivně a promptně reagoval na ty to nabídky – ukazoval a sám hru 

rozvíjel; pozoroval matčinu aktivitu s hračkami, přijal hračky, poměrně flexibilně přecházel od 

jedné nabízené hračky ke druhé. Ačkoliv bylo pro něho obtížné hru dále rozvíjet. J.V. je 

motivovaný k sociální interakci, to reflektuje i v rozhovoru matka: „Kolikrát si dokáže vyhrát 

Graf 41 Poměr iniciací a reakcí J.V. při volné a řízené hře v procentuálním zastoupení 
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sám a člověk o něm neví dlouho, ale pak přijde a potřebuje interakci s rodičem – povídání 

s figurkami, vytváření příběhů. Není to pořád, dokáže si vyhrát velmi dobře sám, ale taky dost 

často vyžaduje tu interakci. J.V. celkově nežije moc ve svém světě. Vnímám, že je velmi 

přecitlivělý a když je moc podnětů, tak to špatně snáší.“ J.V. při hře a kontaktu s matkou 

zapojoval neverbální komunikaci – kývání a vrtění hlavou, ukazování, bohatý mimický projev. 

Oční kontakt byl modulovaný a koordinovaný oko-ruka. Opakovaně ho matka chválila. I 

činnost jako pojmenovávání barev vnímal pozitivně a při odpovědích se na matku usmíval. Byl 

schopen si nepřímo požádat o pomoc. Ačkoliv ho hra s písmenky nezaujala, vrátil se zpět ke 

hře s vláčky, matku a její činnost stále pozoroval. Vyhledával i fyzický kontakt s matkou 

(pohladil ji, položil si hlavu na její rameno). Ve hře byl spíše pasivní a potřeboval velkou míru 

vedení a podpory (matka: „Chceš něco postavit?“; J.V.: „Jo, ale já nevím co“; matka: „Co 

kdybys postavil auto?“; J.V.: „Jo“), byla pozorována větší míra nejistoty. Během hry bylo J.V. 

hůře rozumět, matka reagovala bez obtíží. 

 

Shrnutí  

J.V. je téměř pětiletý chlapec s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Diagnóza 

Aspergerův autismus mu byla stanovena ve čtyřech letech, dle vyšetření je diagnóza hraniční 

s mírnou symptomatikou. Nereferovány obtíže v kognitivní oblasti. Jsou patrné základní 

sociálně-komunikační dovednosti (oční kontakt, sociální úsměv, jednoduchá gesta, dokáže si 

říci o to, co potřebuje), přesto tyto dovednosti v kontaktu s matkou využívá nekonzistentně. 

Celkově byl chlapec v sociálním kontaktu nejistý až pasivní, ačkoliv sám sociálně-komunikační 

chování inicioval a většina jeho iniciací byla funkční a vývojově adekvátní (70–75 %). Chlapec 

je k sociálním interakcím motivovaný, ale pružnost, kvalita a reciprocita chování jsou mírně 

omezené. 

Byly pozorovány krásné momenty sdílené pozornosti aktivně iniciované chlapcem a snaha být 

v kontaktu s matkou (sdílení zájmů) a snaha hru rozvíjet. Chlapec při společné hře prožíval 

pozitivní emoce, které s matkou společně sdíleli. V porovnání počtu iniciací ze strany matky je 

chlapec méně aktivní, přesto reagoval na 84 % z těchto iniciací. Doma je ve svém projevu dle 

matky divočejší a aktivně iniciuje otce k vyprávění příběhů a hraní s panáčky. Měl tendenci 

řídit se vlastními zájmy, bez obtíží se ke své hře vrátil, ale matky nabídky neodmítal a pozoroval 

její hru. Vzhledem k věku je hra málo pestrá, objevují se stereotypní vzorce (převládá hra 

s autem) a tendence ulpívat na oblíbené činnosti. Byla pozorována funkční hra. Při volné hře si 

vystačil sám, ale následné zapojení matky neodmítal. 
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Matka byla vůči synovi velmi vnímavá, intuitivně reagovala na jeho iniciace. Mluvila se synem 

adekvátním způsobem, opakovaně ho chválila a dávala mu podporu. Intuitivně se snažila 

připojit k jeho hře a společnou hru si užívali. Ačkoliv matka dávala méně prostoru synovi pro 

jeho aktivitu, chlapci to kvůli jeho zvýšené úzkostnosti vyhovovalo a podporovalo ho to 

v interakci. Pozorovatelnou úzkostnost při hře reflektovala i matka v rozhovoru, potřeboval 

delší čas na uvolnění a adaptaci v novém prostředí. 

Modulovaný a funkční oční kontakt chlapec s matkou navazoval, ačkoliv jak je patrné z analýzy 

videa upřednostňoval předměty před sociálním kontaktem – v 96 % z pořízeného 

videozáznamu byl zrakový kontakt zaměřen na hračky.  

Ačkoliv jsou uvedené projevy méně nápadné v porovnání s dětmi s těžší formou autismu a 

nejsou na první pohled patrné, mají pervazivní charakter a deficity v sociálně komunikačním 

chování jsou přítomné. Zasahují do schopnosti trávit volný čas, hrát si s různými hračkami, do 

procesu učení i začlenění do kolektivu a ovlivňují kvalitu interakcí nejen s rodiči.  

 

 

Doporučení pro matku: 

▪ podpořit jeho spontánní aktivitu, motivovat ho vlastním úspěchem; 

▪ vytvářet situace tak, aby zažil pocit úspěchu; 

▪ v nestrukturovaných aktivitách či úkolech mu poskytovat vyšší míru podpory, úkoly 

mu dopředu vysvětlovat a dávat konkrétní návody; 

▪  dopřát mu více času na vstřebání pokynu a spontánní reakci, stejně tak jako na 

vyjádření jeho přání; 

▪ pokračovat ve snaze připojovat se ke hře chlapce a společnou hru si užívat; 

▪ nenásilně rozvíjet repertoár jeho herních aktivit, ukazovat mu k čemu hračky slouží a 

dát mu prostor pro pozorování vaší hry probíhající paralelně vedle něho; 

▪ nacvičovat jednoduché kooperativní hry k nácviku střídání při hře či prohry (pexeso, 

Člověče nezlob se); 

▪ podporovat funkční navazování kontaktů a žádost o pomoc; 

▪ nerozhodnost a nejistotu snižovat možností vybrat si ze dvou variant - “něco postav“ 

je příliš obtížná instrukce, lepší formulace je „Chceš postavit auto nebo dům?“. 
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5.2 Odpověď na výzkumné otázky a celkové shrnutí 

Odpověď na doplňující výzkumnou otázku „Navazují děti s PAS v interakci s blízkou osobou 

zrakový kontakt?“ je poměrně jednoznačná. Z pozorovaných interakcí je patrné, že děti 

zrakový kontakt s matkou navazují, avšak četnost, kvalita a délka trvání je velmi nízká. 

Orientace na hračky byla zaznamenána i prostřednictvím délky trvání očního kontaktu. Tento 

fenomén byl potvrzen již mnoha odbornými zahraničními studiemi, přesto v tuzemsku i mezi 

odborníky převládá mýtus, že děti s PAS oční kontakt nenavazují. Ovšem během interakcí byly 

pozorovány i kvalitní socio-komunikační zrakové kontakty, což má v tomto výzkumu jistou 

souvislost se vztahem mezi závažností symptomů autismu a četností zrakového kontaktu (děti 

s mírnější formou autismu navazovaly zrakový kontakt častěji a funkčněji).  Děti byly primárně 

orientovány na předměty – v 79-99,7 % při volné hře a v 85,8-99,8 % při řízené hře z pořízených 

záznamů děti navazovaly zrakový kontakt s hračkami. Matky v rozhovorech o schopnosti dítěte 

navázat oční kontakt příliš nemluvily. Matka dvojčat referovala častější oční kontakt u obou 

dívek v domácím prostředí, v této testové situaci si musela zrakový kontakt vyžádat. Matka 

M.J. v rozhovoru uvádí, že „Tím, že se na mě aspoň podíval, je to pro mě známka toho, že se 

zajímá o to, kde jsem, že se zajímá o druhé. To dříve nedělal.“ 

Odpověď na výzkumnou otázku „Jak probíhá socio-komunikační reciprocita mezi dítětem 

s PAS a jeho matkou?“ je naopak velmi obsáhlá a nejednoznačná. Při porovnání interakcí byla 

patrná velká individualita v interakci mezi dítětem a matkou. Odpovědí na toto otázku je 

zároveň i komplexnější zobecnění videí: u dětí byly pozorovány základní sociálně-

komunikační dovednosti (sociální úsměv, oční kontakt, gesta), ale potřebovaly být k tomuto 

chování ze strany matky více pobízeny. Z videozáznamů je u všech dětí patrná (v různé míře) 

omezená motivace k sociálnímu kontaktu a preference neživých předmětů (hra, komunikace, 

oční kontakt). Radost ze sociálního kontaktu děti projevovaly ojediněle (i v závislosti na 

diagnóze). Děti měly tendenci být samostatné (opatřit si hračku bez matčiny pomoci) a tím se 

vyhýbaly vstupu do sociálního kontaktu. Pozorované funkční iniciace kontaktu ze strany dítěte 

vyžadovaly jeho zvýšenou motivaci, která plynula primárně ze zájmu či potřeby dítěte než ze 

samotné sociální interakce s matkou. Schopnost sdílené pozornosti se objevovala ojediněle. 

Děti byly obtížněji udržitelné v sociálním kontaktu, pro matky bylo náročné odvést pozornost 

dětí od hraček a bez aktivní činnosti matky se poměrně snadno děti vrátily ke své hře. Byla 

pozorovatelná obtíž matek užít si hru se svým dítětem. Hra dětí byla nejčastěji manipulační či 

jednoduchá funkční, což vývojově neodpovídá chronologickému věku dětí. Matky byly 
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v sociálním kontaktu aktivní, často přebíraly aktivitu a děti opakovaně reagovaly až na 

několikátou matčinu výzvu.  

Důležité je také porovnat subjektivní pohled rodičů, jak rodiče vnímají interakci, s objektivně 

pozorovaným chováním dítěte. Matka uvádí, že je interakce se synem hodně jednostranná „On 

není vůbec mazlící typ, přijde jen když chce pochvalu. To má velmi rád – ukázat, že je šikovný, 

obejmout a pryč, nevydrží to dlouho. Ale že by přišel a řekl „Mám tě rád“? To je vždycky jenom 

účelně, sám od sebe nepřijde.“ Toto tvrzení potvrzuje i pozorovaný fakt, že matky musely být 

v kontaktu aktivnější, aby dostaly zpětnou vazbu od dítěte. Ve výpovědích matek o schopnosti 

reciprocity v kontaktu se objevovalo: „On si dělá ty svoje věci a moc nevnímá to okolí“, Ne, 

vyřeší si ten problém vždycky sám. Někdy se třeba trochu rozčiluje, ale nikdy nevolá, abych mu 

pomohla, to vůbec.“, „Ne, ne, vzájemnost tam není.“ Matky opakovaně uváděly, že při řízené 

hře s dítětem ho vybízejí i k jiným hrám které si dítě samo od sebe nevezme, což bylo 

zaznamenáno i na videozáznamech, avšak i během řízené hry ta hra se často vrátila zpět k jejich 

zájmům. Celkově matka shodně reflektovala i zvýšenou aktivizaci ze strany matky: „No spíše 

ty požadavky byly ode mě. Když jsem si ten oční kontakt vyžádala nebo tu pozornost získala 

nějakými gesty či jednoduchýma slovy, co používáme, tak na to reagoval dobře.“ Jedna matka 

upřednostňovala důležitost spokojenosti dítěte před vlastním pocitem spokojenosti v kontaktu 

s dítětem za to, že „Pokud on je šťastný, tak nezáleží na tom, co je pro mě dostačující.“. 

Největší rozdíl v pozorované interakci a subjektivním hodnocením matky byl zaznamenán u 

matky dvojčat. Tato matka viděla proběhlou interakci pozitivněji, než jak skutečně proběhla. 

V rozhovoru uvedla, že dívky na její iniciace reagovaly a přijaly její nabídky hraček, ačkoliv 

jejich schopnost projevování vzájemnosti nepovažuje za dostačující. Specifikum přináší i 

výchova dvojčat s PAS s velmi odlišnými potřebami a výchovnou náročností, která byla patrná 

ve videozáznamech. Matka aktivněji iniciovala kontakt s Ev.S. i během volné hry, ačkoliv 

procentuálně tato dcera ignorovala více jejich nabídek ke kontaktu. Ev.S. byla vůči matce 

vstřícnější, objevovaly se častější sociálně-komunikační prvky a patrně proto je i pro matku 

jednodušší interagovat s Ev.S. než s Em.S., která je v kontaktu pasivnější a je „více ve svém 

světě“. V interakci matky se dvojčaty byl patrný úbytek pokusů o interakci, pokud několik 

předchozích pokusů bylo neúspěšných, jelikož zájem dcer o zvukovou hračku byl intenzivní. 

Sociální a reciproční chování dívek je sporadické, přesto matka opakovaně reflektovala, že 

dívky v domácím prostředí fungují lépe (oční kontakt, verbální projev, různorodost hry). Matka 

se i v rozhovoru jevila protektivně a její postoj je obranný. V informacích o respondentech 
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uvedla mírnější formu autismu u obou dívek (atypický autismus) a nezmínila kognitivní 

opoždění.  

Z videozáznamů jsou patrné i některé oblasti, ve kterých matky chybovaly v kontaktu se svými 

dětmi. Tendence matek přebírat aktivitu, která byla sycena pasivním přístupem dítěte 

k sociálnímu kontaktu. I vzhledem k počtu iniciací matky zahlcovaly děti pokyny a děti 

následně reagovaly až na několikátou jejich výzvu. Tato tendence byla patrnější při řízené hře. 

Tento kontakt mohl být pro děti zahlcující a matčina aktivita být až nadměrně stimulující a mít 

za následek výrazný úbytek pozornosti dítěte a přehlcení dítěte. Jde o pravděpodobný vliv 

testového prostředí, jelikož matka L.S a F.T. v rozhovoru uvádí, že v domácím prostředí se 

vyhýbají činnostem, které nemají rádi a nikam se v tom nevyvíjí (imitační hra s plyšáky). 

V některých případech byly i pokyny nepřiměřeně složité – formou i obsahem – ačkoliv 

všechny děti mají opožděný řečový vývoj (kromě J.V., jelikož diagnóza AS vylučuje opoždění 

v řečovém vývoji). Bylo zaznamenáno, že je pro matky obtížné být v pasivní roli, ačkoliv byla 

zadaná v instrukci od výzkumníka. Iniciovaly kontakt s dítětem i při volné hře, patrně je pro 

matky bolestné vidět dítě si hrát bez aktivní snahy zapojit matku do své hry. 

Na druhou stranu je potřeba ocenit vytrvalost matek v sociálním kontaktu, jelikož mají stále 

tendenci dítě aktivizovat a vtahovat do sociální interakce. Opakovalo se ve videonahrávkách i 

intuitivní jednoduché vyjadřování a pojmenovávání předmětů a činností, což je velmi 

užitečné pro rozvoj řeči a také možnost, jak se k dítěti přiblížit. Matky také během videa 

neustále fixovaly dítěte pohledem a ověřovaly si, jak na jejich nabídky ke hře reaguje. Navíc 

se snažily pozitivní výraznou mimikou zachytit i drobný náznak iniciaci kontaktu ze strany 

dítěte. Byla patrná velká snaha připojit se ke hře dítěte, ačkoliv dítě často nedávalo pozitivní 

zpětnou vazbu. 

Jedním z osobních důvodů této diplomové práce a výzkumu bylo určitým způsobem zmírnit 

stress u rodičů dětí s PAS, kteří si často kladou za vinu, že svému dítěti nerozumí, že si s ním 

neumí hrát, či si stěžují na pocity frustrace, že je jejich dítě nevybízí ke hře a nesdílí s nimi své 

zájmy. V tomto ohledu by rodiče mohli najít uklidnění, prakticky využít závěry k vlastní 

psychohygieně či prakticky pro zlepšení pocitů při hře se svým dítětem. U děti s PAS je 

sociálně-recipročně chování pozorování, ale toto chování je výrazně omezeno a je narušena 

kvalita. Proto je nutné ze strany rodičů vynaložit více úsilí a energie pro podporu a rozvoj tohoto 
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chování u dítěte. Potřebují být více stimulovány k navazování sociálně-komunikačního 

kontaktu, jak je vidět v porovnání volné a řízené hry ve Grafech 42 a 43.  

 

 

Děti průměrně reagovaly na 51 % matčiných iniciací kontaktu. Nicméně je dobré nezapomínat 

na pozitivní emoce při hře a nezaměstnat se pouze nácviky sociálně-komunikačních dovedností, 

snažit se tedy hru si s dítětem užít. 

Je možné navíc zobecnit, že míra závažnosti symptomů autismu zásadně ovlivňuje sociálně-

komunikační a reciproční chování i hru (ovlivňuje více oblastí, ale tyto jsou zásadní pro 

zaměření výzkumu). Tedy čím závažnější symptomy PAS tím omezenější sociální chování a 
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nápadnější stereotypie ve hře. Z Grafů 42 a 43 je patrná výrazná pasivita v kontaktu u dětí s DA 

(Ev.S., F.T., S.M., Em.S a L.S.), oproti dětem s jinou diagnózou PAS. Vývojově adekvátní 

reakci na matčinu iniciaci byly pozorovány pouze u dětí s AA (M.J. a J.S.) a AS (J.V.), tedy s 

řekněme mírnější formou autismu. Vývojově adekvátní iniciace kontaktu se objevily i u dvou 

dívek s DA, kde to přičítám zvýšené motivaci dívek – ulpívavý zájem o konkrétní hračku. 

Stereotypie hry byla hodnocena v kvalitativní analýze a obecně děti s DA měly omezenější 

zájmy, stereotypnější hru a bylo obtížné pro matky je od jejich zájmu odklonit, čímž se i 

komplikuje učení se nových forem hry. Závažnost autismu reflektovaly i matky v rozhovorech 

i vzhledem k omezenosti a rigiditě ve hře: „Ona prostě dělá to, co se ji líbí, to, co ji baví. Těžko 

se od toho nechá odvést.“, „Hlavně balóny a ta hrací skříňka, tím je teď fascinovaná.“, „To 

takhle dělá doma nejčastěji, že si takhle hopsá s těma zvířátky.“, „Doma ho od jeho hraček 

neodlákám.“ či „On raději sáhne po krabičce od džusu než po autíčku a miluje ty kartičky od 

prodejců.“ 

Během řízené hry při vyšší matčině aktivitě byl pozorován mírný nárůst četnosti iniciace 

kontaktu u dětí (u některých dětí až o 3 iniciace), u Em.S. k tomuto nárůstu nedošlo. Matky 

iniciovaly kontakt v průměru 66krát (od 52 do 100 iniciací kontaktu) a děti na tyto iniciace 

reagovaly průměrně 34krát (od 23 do 52 reakcí na iniciaci kontaktu), což odpovídá 51 %. Pro 

lepší představu nejmenší poměr matčina iniciace ku reakce dítěte byla zaznamenána u S.M., 

která reagovala na 22,7 % matčiných iniciací a nejvyšší poměr byl pozorován u F.T., která 

reagovala na 94,5 % matčiných iniciací. Pouze u jednoho dítěte byla pozorována nejistota 

během pozorované interakce a potřeba hledat bezpečí u matky, což referovala i matka 

v rozhovoru; šlo o jediného chlapce s AS. Ostatní děti byly při pohybu v místnosti suverénní. 

Výstupem pro matky, které se výzkumu zúčastnily, je zpětná vazba s konkrétními 

doporučeními, která vyplývají z analyzovaných nahrávek. Tato doporučení jsou detailněji 

rozpracována pro jednotlivou interakci matka-dítě s PAS v závěru analýzy videozáznamů 

jednotlivých dětí.  
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6 Diskuze 

Odpovědi na výzkumné otázky jsou zodpovězeny v předešlé kapitole. V této kapitole 

porovnávám a diskutuji výsledky výzkumu se závěry jiných realizovaných studiích. Jsou zde 

také uvedeny limity výzkumu a jejich možné vlivy na výsledky a závěry. 

Tento výzkum měl za cíl prozkoumat reciproční a sociálně-komunikační chování ve vztahu 

matky a dítěte s PAS během volné a řízené hry. Při zaměření na frekvenci iniciace kontaktu ze 

strany matky i ze strany dítěte a reakce druhé osoby na toto chování, byly pozorovány deficity 

v této oblasti sociálního chování, které korespondují i se samotnými diagnostickými kritérii pro 

PAS. V mém zájmu ovšem nebylo ověřit správnost diagnostických kritérií, ale propojit defacto 

jejich dopad na sociálně-komunikační chování a praktickou výchovu dětí s PAS. Přínosné pro 

praxi je identifikování oblastí, ve kterých matky v kontaktu s dětmi chybovaly a oblasti, které 

je v jejich chování třeba ocenit a posilovat. Důležitost přizpůsobení se matky komunikační 

úrovni dítěte potvrzuje ve své diplomové práci i Pecková (2008). Matky by mohly najít ve 

výsledcích mého výzkumu jistou úlevu od pocitů viny, jelikož často nejde o nedovednost matky 

se k dítěti připojit, ale o nedovednost dítěte na tyto iniciace kontaktu reagovat. To potvrzuje 

nález z mého výzkumu – ačkoliv děti průměrně reagovaly na 51 % z iniciací matek, 

individuálně byla patrná snížená tendence participovat v sociálním kontaktu, což odpovídá také 

výsledkům jiných odborných studií. Ze závěru výzkumu Adamsonové et al. (2001) vyplývá, že 

děti s PAS přijaly matčiny iniciace ze 43 %, ovšem z 57 % tyto iniciace nepřijaly, ignorovaly 

nebo aktivně odmítly, oproti 9 % takovýchto reakcí u běžně se vyvíjejících dětí. Elderová a 

Goodmanová (1996) uvádí taktéž, že byla zaznamenána nerovnováha v reciprocitě a střídání u 

dětí s neuropsychiatrickými obtížemi. Rodiče iniciovali kontakt častěji než děti a děti reagovaly 

přibližně na polovinu těchto rodičovských iniciací. Větší nerovnováha byla zaznamenána u dětí 

v prelingvistickém období, kdy je matky zahlcovaly svými nabídkami a děti měly výrazně nižší 

počet iniciací.  

Četnost matčiných iniciací kontaktů se ve stejném časovém horizontu ve výzkumu Elderové et 

al. (2002) pohybovala od 29 do 153 kontaktů, u otců od 25 do 164 iniciací kontaktů. Uvádí 

konkrétní případ otce, který inicioval kontakt 164krát, tím opanoval celou pozorovanou situaci 

a nedal prostor dítěti adekvátně reagovat, iniciovat kontakt a omezil tím i vyváženost reciprocity 

při hře. Tento závěr vyplývá i z mého pozorování, kdy matky přebíraly iniciační aktivitu a 

nedaly prostor pro spontánní reakci dítěte. Matky bývají tradičně častěji pečující osobou, která 

se účastní rodičovských tréninků a absolvuje s dítětem odborná vyšetření. To i dokládá fakt, že 
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pouze jeden otec zareagoval na e-mail se žádostí o účast na výzkumu. Přesto otec je důležitou 

vztahovou figurou v životě dítěte, proto by další výzkumné bádání mohlo směřovat z interakci 

otec-dítě s PAS a porovnání s interakčním chováním matky.  

Vývoj dětí s PAS je v jednotlivých oblastech vývoje nevyrovnaný, proto následně 

nekoresponduje mentální věk s chronologickým. V tomto výzkumu je tento faktor ošetřen tím, 

že socio-komunikační a reciproční chování se začíná u dětí spontánně objevovat již v raném 

věku (viz kapitola 1 Psychický vývoj dítěte v předškolním věku), proto chronologický věk není 

tak určující faktor. Velmi přínosné by bylo v budoucí výzkumné činnosti v této oblasti porovnat 

interakce rodič-dítě s PAS a rodič-dítě bez diagnózy, které by přineslo lepší představu o reálné 

odlišnosti interakčního chování dítěte s PAS. V návaznosti na častou komorbiditu PAS a 

mentální retardací je u matek těchto dětí vyšší míra léčby psychiatrických poruch oproti 

srovnávací skupině matek (matky dětí s PAS bez mentální retardace, matky dětí s Downovým 

syndromem) (Fairthorne, de Klerk, & Leonard, 2016). I jak uvádí van Ijzendoorn et al. (2007) 

nejen děti s PAS, ale i děti s mentální retardací jsou určitou výzvou a často znesnadňují 

schopnost rodičů citlivě reagovat na jejich vztahové potřeby a signály, jelikož často nemusí být 

schopné explicitně vyjádřit své emoce. 

Schopností dětí s PAS navazovat či nenavazovat oční kontakt se zabývalo již mnoho odborných 

studií. Došli k podobnému závěru, k jakému jsem došla i ve svém výzkumu. Jak uvádí Nyström, 

Falck-Ytter a Bölte (2017) prostřednictvím eye-trackingu je zaznamenána již u desetiměsíčních 

kojenců s podezřením na PAS pomalejší reakce na iniciaci očního kontaktu ze strany dospělé 

osoby a méně častý pohled na obličej dospělého. K podobnému závěru i došli italští 

výzkumníci, jenž při retrospektivní analýze rodinných videí zjistili, že předškolní děti s PAS 

již mezi 6. a 12. měsícem života upřednostňovaly neživé objekty před sociálními podněty více 

než vrstevníci bez PAS a než ony samy do 6. měsíce věku (Maestro et al., 2005). 

Nežádoucí proměnné prostředí jsou poměrně obsáhlé a mají svůj možný vliv na výsledky a 

závěry výzkumu. Otázce vlivu cizího prostředí na dítě a pozorovanou interakci jsme se věnovali 

při individuálních rozhovorech s matkami. Dohromady pět matek vyloučilo vliv kamery, mé 

přítomnosti či jiných podnětů na proběhlou interakci. Jedna matka zmínila vliv nových hraček 

na pozornost dítěte a druhá matka uvedla, že byl syn ostýchavější ve svém projevu. K doplnění 

této otázky jeden otec již v reakci na úvodní dopis pro rodiče zareagoval na možný vliv cizího 

prostředí a reflektoval synovu neschopnost fungovat v neznámém prostředí a nabídl uskutečnit 

pozorování v domácím prostředí. Podle výzkumu Elderové et al. (2002) děti vykázaly více 
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iniciačního chování v domácím prostředí než v prostředí kliniky, což může být jeden z důvodu 

nižší četnosti iniciací kontaktu ze strany dítěte v mém výzkumu. Tento fakt je nutné brát v potaz 

také při odborném vyšetření dítěte a pro stanovení přesné diagnózy je nezbytné doplnění 

informací o chování dítěte z různých pro dítě známých prostředí.  

Dvě části natáčených videozáznamů (volná hra a řízená hra) měly za cíl komplexnější pohled 

na interakční chování dítěte v různých situacích. Při volné hře mělo dítě více prostoru pro 

spontánní kontaktování matky. I diagnostické vyšetření je doporučeno doplnit pozorováním 

dítěte ve více strukturovaných i méně strukturovaných aktivitách, včetně interakce s rodiči i 

cizími osobami (Volkmar, Chawarska, & Klin 2005). V tomto ohledu by byl velmi zajímavý 

návazný výzkum zabývající se porovnáním interakčního chování dítěte s PAS v domácím a 

cizím prostředí. 

Délka natáčeného videa byla zvolena dle přečtených studií, jelikož videozáznamy o délce 10 

minut se ve výzkumech objevovaly nejčastěji (MacDonald et al., 2017; Beurkens et al., 2013; 

Elder et al., 2002), také 15 minut (Ceyhun et al., 2015) nebo 30 minut kódovaného 

videozáznamu (Adamson et al., 2001). Při delší pozorované interakci by mohly být interakce 

odlišné. Matka v rozhovoru uvedla, že „Určitě by byla jiná pak další návštěva po seznámení se 

s prostředím.“, což by mohlo být i zajištěno i delší adaptační fází dítěte před natáčením. To již 

může být předmětem dalšího výzkumu. 

Do nežádoucích proměnných na straně matky lze zahrnout fyzický a psychický stav. Jedna 

matka byla nemocná, což mohlo omezit její schopnost a ochotu iniciovat kontakt s dítětem a 

intuitivně na něho reagovat. Všechny matky s dětmi musely přijet na místo nahrávání, a ačkoliv 

matky souhlasily, cestování nemuselo být pro matky pohodlné a přibyla jim starost. Nejsem 

schopná ověřit, zda pozorované chování je reálný obraz běžného interakčního chování matky 

vůči dítěti, ačkoliv podobnost chování při nahrávání a v domácím prostředí byla probírána 

v rozhovorech s matkami. Testová situace je jednoznačně zátěžová, což mohlo matky ovlivnit 

pozitivním směrem – podat, co nejlepší výkon a dítě co nejvíce aktivovat, nebo naopak 

negativním směrem – inhibice a stud projevit se v takového situaci. I v rozhovoru zaznělo u 

dvou matek, že v domácím prostředí se již některým hrám nevěnují, protože to dítěti není 

příjemné a rodiče to stojí příliš mnoho úsilí. Ovšem v testové situaci mohly chtít splnit zadání, 

být více vytrvalé a tím na dítě vyvíjet větší tlak a nároky na dítě nemusely odpovídat běžným 

nárokům matek. 



 

100 

 

Diskutabilní otázka týkající se instrukce pro matku, aby zastávala při volné hře dítěte pasivní 

roli, jsem zadávala s cílem dát větší prostor pro iniciativu dítěte ke kontaktování matky. Matka 

byla přítomna a připravena reagovat na dítě tak, jak je zvyklá, čímž dítě nebylo žádným 

způsobem poškozeno. Nicméně pouze prostor pro iniciativu dítěte nestačil, k mírnému zvýšení 

počtu iniciací vůči matce došlo při řízené hře, kdy byla pravděpodobně stimulující právě 

matčina aktivní přítomnost. Hudryová et al. (2013) vyzdvihují i důležitost rodičovské 

synchronicity, která slouží k podpoře dítěte ve stávajícím zaměření pozornosti, během které 

komentují jeho hru či činnost.  

Nežádoucími proměnnými na straně dítěte jsou myšleny ty proměnné, které mohly mít 

zkreslující vliv na výsledky výzkumu a ovlivnit chování dítěte. Mezi ty patří také fyzický a 

psychický stav dítěte, kdy mohlo být např. unavené po cestě dopravním prostředkem. Obecně 

cestování na místo natáčení mohlo být pro děti zátěžový faktor. Děti s PAS mají kromě 

debatovaných obtíží také problémy se schopností adaptability, proto faktor změny režimu 

dítěte, mohl být výrazný. Ačkoliv natáčení probíhalo na začátku prázdnin, děti mohly být stále 

zvyklé na režim mateřské školy. Individuálně jsem s matkami domlouvala termín návštěvy, 

ovšem dítěti nemusela vyhovovat stanovená denní doma. Celkově šlo o novou situaci pro dítě, 

navíc testovou. V návaznosti na možné odlišné chování matky a jiné hrové aktivity, které dítěti 

předkládala, mohlo být více nejisté a méně reagovat na nabídky matky ke hře. U jedné dívky 

byly pozorovány atypické reakce na smyslové podněty (zakrývala si uši při zvuku, který 

vydávalo nákladní auto), což mohlo ovlivnit její chování při natáčení.  

Téma hraček je jedním se zajímavých faktorů jednoznačně ovlivňující výsledky. Matky i 

v rozhovorech zmínily, že děti nové hračky rozptylovaly a hrály si i s pro ně netypickými 

hračkami. Rozmístění hraček mohl mít také vliv, děti jsou z domácího prostředí zvyklé mít 

hračky všechny v dosahu, naopak zde byly nuceny si říci o pomoc, pokud chtěly hračku, na 

kterou nedosáhly. Podobný vliv mohl mít prostor na hraní – málo prostoru či naopak hodně 

prostoru.  Ulpívání na konkrétních hračkách jistě výsledky také zkreslilo. Tato fascinace 

hračkou by nemusela nastat, pokud bych dopředu od matek získala informaci, která hračka by 

tuto reakci mohla vyvolat. Tím by dítě dostalo větší prostor pro interakci s matkou.  

Další specifickou proměnnou je oddělení dvojčat při natáčení. Při natáčení měla matka dívenky 

odděleně, ale v domácím prostředí jsou častěji všichni společně, což musí klást na matku velké 

nároky i vzhledem k víše zmíněným odlišným výchovným a komunikačním potřebám dívek. U 

dvojvaječných dvojčat je až 31 % pravděpodobnost přítomnosti PAS u obou dětí. Postižení u 
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dvojvaječných dvojčat si rodiče všimli dříve a častěji byla diagnóza přidružená s kognitivním 

postižením (Rosenberg et al., 2009).  

Komorbidní poruchy u dětí jistě hrály velký význam v realizovaném výzkumu. Ve Spojených 

státech ve výzkumu s 1838 dětmi a adolescenty s PAS mělo 70 % dětí alespoň jednu 

komorbidní poruchu a 41 % dětí dvě a více. Nejčastěji šlo o sociální úzkostnou poruchu (29,2 

%) poruchu pozornosti/hyperaktivita (28,2 %) a opoziční poruchu (28,1 %). Děti s PAS a 

poruchou pozornosti obdrželo v 84 % i další diagnózu (Hanson et al., 2013). U předčasně 

narozených dětí byla zjištěna prevalence PAS s mentálním opožděním 3,8 % a 4,6 % ve dvou 

studiích provedených ve Spojených státech. Chlapci byli ve větším ohrožení (Korzeniewski, 

2017). Studie realizovaná ve Švédsku na velké skupině jedinců s PAS ve věku mezi 0-27 lety 

odhalila 26 % prevalenci PAS a mentálního opoždění (Idring et al., 2015). Prevalenci 23,6 % 

mentální retardace spojené s PAS zveřejnili v jiné studii. Navíc riziko PAS spolu s mentálním 

postižením bylo častěji asociováno u chlapců, kteří byli narození po termínu porodu (Xie et al., 

2017). Ve studii ze Spojených států je procentuální zastoupení dětí s PAS a mentálního 

postižení vyšší, jde o 31 % dětí (IQ ≤70). Detailněji jde o 23 % dětí s PAS s IQ = 71-85, a 46 

% dětí s intelektuální schopností IQ >85 (Christensen et al., 2016). Z populace dětí s PAS bylo 

59 % dětí i s ADHD a 17 % dětí s přidruženou ADHD i mentální retardací. Navíc děti s PAS a 

ADHD byly diagnostikované dříve oproti skupině dětí pouze s PAS (Stevens, Peng & Barnard-

Brak, 2016). Tato poměrně vysoká prevalence přítomnosti mentálního opoždění i ADHD (a 

kombinaci těchto poruch u dětí s PAS) ospravedlňuje fakt, že ačkoliv jsem měla prvotní zájem 

o děti bez komorbidní poruchy, do výzkumu byly nakonec tyto děti zahrnuty 

Nežádoucí proměnnou na straně výzkumníka byla jednoznačně role supervizora, který 

zadává testovou situaci a následně ji bude hodnotit, což mohlo klást primárně na matky větší 

nároky. Přítomnost další cizí osoby v místnosti mohla mít podobný negativní dopad, navíc jsem 

se s kamerou po místnosti pohybovala a vždy tak, aby byly oba účastníci natáčení dobře vidět 

ve vzájemné interakci. V tom případě i vzdálenost od aktérů natáčení se různě měnila. Pro 

některé děti byla videokamera atraktivním prvkem – navazovaly zrakový kontakt, jeden 

chlapec mě aktivně vyzval ke kontaktu a snažil se mě zapojit do hry. Navíc jde o zkoumání 

intimního vztahu mezi matkou a dítětem, jde osobní situace, do kterých při natáčení zasahovala 

další osoba. 

Je nezbytné a důležité zmínit také limity realizovaného výzkumu. Neuskutečnila jsem 

pretestovací fázi, při které bych se připravila na práci s videokamerou a na natáčení dítěte. 
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Nemám zkušenosti s natáčením videozáznamů a prací s videokamerou, což ovlivnilo kvalitu 

natočených videozáznamů. K budoucímu výzkumu bych doporučila využití i druhé statické 

videokamery, která by natáčela interakci jako celek. Pretestovací fází neprošly ani připravené 

otázky pro matky, což vnímám jako slabou stránku mého výzkumu. Na druhou stranu jsem 

předpokládala, že matky dětí s PAS se již v terminologii, která je určitým způsobem 

charakteristická pro oblast PAS, orientují, a proto nebudou mít obtíže porozumět pojmům jako 

například reciprocita. Případné neporozumění bylo vysvětleno. Při replikaci tohoto výzkumu 

bych více dbala na precizní zadání instrukcí k pozorování a ověření, zda a jak tomu matky 

rozuměly. V jednom případě matka respektovala jen rámcově zadané instrukce (neseděla na 

židli a během volné hry se přemisťovala, při řízené hře nerespektovala časové omezení a tím se 

výrazně prodloužila délka pořízeného videozáznamu). Také z toho důvodu bylo využito pouze 

prvních deset minut z videonahrávek, proto nebyly v analýze zaznamenány všechny 

doporučené hračky. Ohledně časové orientace by bylo vhodné umístit do místnosti, ve které se 

natáčení probíhalo, nástěnné hodiny pro lepší orientaci matek.  

Výběr participantů do výzkumu nebyl uspokojivý a z mého pohledu nedošlo k saturaci dat 

kvalitativního výzkumu. Vzhledem k nízkému zájmu o účast byly do výzkumu zařazeny 

všechny matky, které projevily zájem a jejich děti splňovaly i částečně kritéria, která jsem si 

stanovila. Záměrný výběr přes instituce nabral spíše podobu samovýběru, což mohlo zkreslit 

výsledky. Soubor je ochuzen o matky, které by se samovýběrem do výzkumu nepřihlásily např. 

pro negativní vztah s dítětem, nepřijetí diagnózy a podobně. Všechny matky účastnící se mého 

výzkumu jsou v péči odborníků (raná péče, ABA terapie) nebo se jim dostalo odborného 

poradenství po diagnostickém vyšetření dítěte. 

 Pro malý výzkumný soubor (N=8) je nemožné výsledky výzkumu zobecnit na celou populaci, 

ale nabízí alespoň detailnější vhled do problematiky recipročního vztahu. Zobecnitelnost je 

také omezena faktem, že kvalitativní výzkum je často obtížně replikovatelný. Zasahují do toho 

zkreslení způsobené výzkumníkem – zkušenosti, předpojatost apod. Omezená replikovatelnost 

výzkumu je i spojená s nižší reliabilitou výzkumu (koeficient Cohenovo Kappa = 0,575). 

Při realizaci výzkumu i psaní teoretické části mě napadala další zajímavá pokračování či možné 

návaznosti na téma zpracované v této práci, která jsou uvedena průběžně v diskuzi. 
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Závěr 

V teoretické části je popsán vývoj sociálních dovedností, převážně sociálně-komunikačních a 

sociálně-recipročních schopností předškolního neurotypického dítěte a dítěte 

s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, následuje i kapitola věnovaná výchově 

dítěte s PAS a jeho vztahu a interakci s rodiči. Těmto aspektům se věnuje i realizovaný výzkum. 

Ve výzkumném projektu jsem se pomocí pozorování interakcí matka-dítě s PAS a 

polostrukturovaného rozhovoru s matkami zabývala sociálně-komunikačním a recipročním 

chováním u dětí s PAS. Byla analyzována četnost iniciací ke kontaktu ze strany matky a dítěte 

a následná reakce druhou osobou. Speciální skupinu tvořily vývojově adekvátní iniciace a 

reakce dítěte. Druhým pozorovaným fenoménem byl oční kontakt, u kterého byla 

zaznamenávána četnost i délka trvání. 

Výstupem pro matky, které se mého výzkumu zúčastnily je navíc i zpětná vazba 

k pozorovaným interakcím a individuální doporučení plynoucí z pozorovaných interakcí mezi 

nimi a jejich dětmi s PAS. Závěry výzkumu také vyvrací mýtus o absenci očního kontaktu u 

dětí s PAS, který je často stále i odbornou veřejností uznáván. Je pravdou, že děti s PAS 

preferují neživé objekty před sociální interakci. Navíc je i výrazně omezená kvalita a frekvence 

navazování zrakového kontaktu. Výstupem jsou i podrobné kvalitativní analýzy jednotlivých 

interakcí. Ráda bych, aby byl pro matky výzkum přínosný i po stránce psychohygieny. Je 

pravdou, že dětí s PAS ke hře vybízí výrazně méně a potřebují více aktivizace a energie 

z vnějšího prostředí k sociálnímu chování. Přínosem pro praxi je i identifikování několika 

chybných a ocenění hodných strategií matky při snaze kontaktovat své dítě s PAS. Práce 

obsahuje i detailnější charakteristiku sociálně-komunikačního a recipročního chování dětí 

s PAS v předškolním věku. 

Realizovaný výzkum je inovativní díky zvolenému výzkumnému postupu – videonahrávky 

interakcí mezi rodiči a dětmi se zaměřením na socio-komunikační a reciproční chování. Nejsem 

si vědoma, že by v České Republice byl podobný projekt uskutečněn. Vztahy mezi matkami a 

jejich dětmi jsou nejčastěji realizovány prostřednictvím rozhovorů s matkami. Proto výzkum 

pro české prostředí přináší nový pohled do problematiky omezených sociálně-komunikačních 

dovedností u dětí s PAS. 
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Příloha 2 Typy her u zdravých dětí a analogické hry a projevy dětí s PAS (Thorová, 2016, str. 

126-129). 
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Příloha 3 Sumarizace přístupů matek a učitelek k interakci během hry s dítětem s PAS 

(Pinchover, Shulman, 2016, str. 656). 
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Příloha 4 Nabídka k účasti na výzkumu pro rodiče 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s prosbou zúčastnit se výzkumu v rámci mé diplomové práce na katedře 

psychologie Univerzity Karlovy.  

V mé diplomové práci se zabývám vztahem rodič-dítě s poruchou autistického spektra, jeho 

kvalitou a specifiky. Cílem práce je také zmapovat vnímání a prožívání kvality interakce rodič-

dítě z pohledu rodičů. Jednalo by se o dvacetiminutové pozorování, při kterém byste si hráli 

se svým dítětem, a následný rozhovor s Vámi o předešlé hře. 

Do výzkumu sháním děti ve věku 4-5 let, které mají již diagnostikovanou poruchu 

autistického spektra z NAUTIS či z jiného odborného zařízení. Je pro mě důležité, aby PAS 

byla dominantní v projevech dítěte (nad úzkostmi, ADHD, OCD či další komorbidní 

poruchou).  

Nabízím Vám možnost odborné zpětné vazby k pozorované interakci. Myslím si, že práce by 

mohla být přínosná nejen pro Vás, ale zároveň by mohla přinést větší pochopení variability 

projevů a rozdílností v interakci rodič-dítě s poruchou autistického spektra. 

Pozorování se uskuteční v prostorách diagnostického střediska NAUTIS, Libocká 40, Praha 6. 

Pokud máte zájem zúčastnit se, neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 777 683 146 nebo 

emailu veronika.zupova@nautis.cz. 

 

S pozdravem 

Bc. Veronika Župová 
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Příloha 5 Fotografie místnosti, ve které byl realizován sběr dat. 
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Příloha 6 Doslovné přepisy rozhovorů s matkami 

1) Rozhovor s matkou J.S. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Máte pocit, že ta předešlá interakce byla běžná, jak to vypadá doma?“ 

Respondent: „Určitě ne, ale doma má svůj prostor, svoje hračky tak většinou tam si jede jenom 

dopravní situace. Tam nic jinýho většinou není no. Moc nemluví, to je takový málo kdy, spíš na 

zábavu si vždycky hraje, viď?“ 

Tazatel: „Myslíte, tím to, že tady zkoušel i jiné hračky?“ 

Respondent: „Jo, tady zkoušel i jiný hračky, doma má taky jiný, ale maximálně je ukáže psovi, 

jakože to je taková hračka. Nebo teď si oblíbil zvířata, ale jinak ne.“ 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Máte pocit, že by mu tady něco vadilo? Myslím já, kamera nebo něco dalšího?“ 

Respondent: „Jemu je to úplně jedno, i kdybych odešla, tak tady klidně bude sám. Hlavně, že 

má hračky a je spokojenej.“ 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Kdybyste měla nějak zhodnotit J. chování, co se týká těch interakcí. Jak reagoval, 

když vy jste mu něco nabídla? Přijmul to, odmítnul?“ 

Respondent: „Jako tady teďka nechá se vést mnou. Občas je doma víc tvrdohlavější, tady je 

v cizím prostředí, tak se nechá jako zlákat i něčím jiným, doma ho neodlákám.“  

Tazatel: „Když si vy chcete hrát s něčím jiným, tak to nepřijme?“ 

Respondent: „No většinou i tady při tý hře, když jsem mu chtěla to jiný auto, tak vy jste neměla 

nic, takže on potřebuje každýmu rozdělit jednu hračku, a i kdybych chtěla tu vaši hračku, tak 

mi ji prostě nedá, protože ji dal vám a né mně. A kdybych si ji chtěla vzít, tak to je problém, 

prostě se vztekem. Hlavně taky o u těch věcí moc nevydrží. Anebo když mu cokoliv nejde, 

automaticky to přehodí na něco jinýho. Naopak když mu něco jde, tak si musí ukázat, že je 

jednička, že je šikovnej.“ 

Tazatel: „Ano, to tam bylo vidět i během té hry, že tam něco vrátil a pochválil se.“ 

Respondent: „Právě, i když stavěl ty koleje, tak nepochopil, že jedno mu nějak nejde nebo že by 

to mohl postavit jinak, tak automaticky ruší tu hru a zase jde na něco jinýho.“  

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „A máte pocit, že vás u té hry chce? Že si vás ke hře přivede?“ 

Respondent: „Takhle…. Často si hraje velmi rád sám, ale pak když je něco, prostě co chce 

dělat, tak přijde, vezme za ruku „pojď se mnou“. Ale ta hra je taky taková, většinou… Ne, že já 

můžu dělat, to, co chci, ale on mi říká nebo ukazuje, co bych měla dělat nebo jak mám stavět 

auta. On si doma rád staví auta, třeba auta za sebou. Ale taky já si nemůžu sama vybrat a dát 

tam to auto stejně jako tady to písmenko. Když je širší písmenko, tak je širší písmenko, když 

bylo tenčí písmenko nemohlo být pod tím to širší. Tak něco takovýho je právě i doma. Když 

s něčím si chci hrát, tak on většinou vybízí, s čím si můžu hrát nebo kam to můžu dávat, ale taky 

mu to někdy dost narušujeme, aby neměl tendenci nás řídit.“ 

Tazatel: „A když vy za ním přijdete s nějakou hrou nebo s něčím, co byste s ním chtěla dělat, 

tak jak na to reaguje? Jak na to reagoval tady?“ 

Respondent: „Když mu něco ukážu a začalo by ho to bavit, tak se přidá, ale já to poznám 

vzápětí, když nechce, tak to prostě neudělá a jede si zase svoji nějakou jinou hru a nenechá se 

zlákat. To je prostě podle jeho nálady, nebo hlavně jak ho zaujmu tou jinou hrou.“ 

Tazatel: „Cítila jste během hry projevy vzájemnosti? Že vám to chce ukázat, že se vám chce 

pochlubit, co postavil?“ 

Respondent: „Jak si hrál sám, tak ani né. Většinou.. chtěl se třeba pochlubit, že zasunul správně 

šuplík. Jak se na mě otočil, chtěl pochválit i sám se pochválil, i ode mě chtěl, abych mu ukázala 

to, že je jednička. Ale u tý hry jeho, když on si třeba sám něco udělá, třeba postaví, tak by jako 
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pak chtěl ocenit, že to udělal hezky. Ale přitom, jak to dělá no.. On si jede takový svoje věci a 

moc nevnímá to okolí. Ale tady se úplně neukazuje tak, jak se chová doma.“ 

Tazatel: „Tady ty projevy jsou pro vás dostačující?“ 

Respondent: „Jako pro rodiče, myslíte?  V některých rámcích jo, ale jako rodič by asi chtěl, 

aby si jako přišel nebo požádal většinou o pomoc. On to dělá stylem „podej mi to“, takže ho 

neustále učíme „prosím tě“. Nebo když mu řeknu, že je hrozně šikovnej, hodnej, tak on si ukáže 

sobě, že je šikovnej, ale je to takový zase v rámci jenom jeho. Když já mu třeba pomůžu a udělám 

něco špatně, tak mi řekne „Běž pryč, já jsem ten šikovnej“ a je to prostě pořád jenom u něho. 

Jako rodič by asi každej chtěl, aby asi…Navíc on není vůbec mazlící typ, přijde a obejme, ale 

chce velmi pochvalu. Velmi, to má velmi rád, ale ukázání, že je šikovnej, objemutí, ale hned 

pryč, nevydrží to dlouho. Ale že by přišel a „mám tě rád“ to je vždycky jenom účelně, ale sám 

od sebe nepřijde.“  

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Kdybyste ještě měla porovnat ty předešlé situaci, když si hrál sám a když jste si pak 

hrála s ním. Tak v čem se nejvíce lišily reakce s vámi?“ 

Respondent: „Když si hraju já s ním, tak ho vybízím i k jiným hrám třeba. Tady až tak ne, hlavně 

doma. Mluvíme u toho. Když si hraje sám, tak většinou jede monotónní věci, nemluví. 

Maximálně, když mu něco nejde, tak se rozčílí. Ale se mnou střídá ty věci, to je pro nás jako 

důležitý, aby se učil i trošku jiný věci než jenom auta a podobně.“  

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „Jak bylo Vám během pozorování?“ 

Respondent: „Jelikož my už tady prostor známe, tak to pro nás už nebylo nějak hrozný. Víme, 

že tady jste všichni hodný. Takže nám to přijde, jak se si přišel pohrát, jako když si jde do školky 

pohrát. Takže není vystresovanej, tím, že byl doma připravenej, že si bude opravdu jen hrát, 

budou tady vlaky. Takže tady byl spokojenej, nakopak ráno ještě říkal „Pojď už jdeme, už si 

chci hrát s vlakama“. Už se sem jako těšil.“ 

 

2) Rozhovor s matkou Em.S. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Máte pocit, že ta předešlá hra u Em. byla stejná jako doma?“ 

Respondent: „Trošičku víc jakože… Mně přijde, že si doma více představuje, co jako s čím si 

hraje. Třeba doma ty pejsky si dá podpažu a chová je jako miminka, že je pak dává, jakože si 

dávají pusinky, nebo je víc hladí. Tady jí teďka chytnul ten pejsek, takže nevím, co si tam 

představuje. Ale pak ta cílená /řízená hra/ už byla bych řekla podobná, jak je doma. Že když 

něco chce, tak si s tím vydrží chvilku hrát a že jí od toho člověk pak nedostane k něčemu 

dalšímu.“  

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Máte pocit, že by tu Em. nebo Vás něco rušilo, ať už já, kamera nebo něco dalšího?“ 

Respondent: „Ne, to ne, to ne. Určitě to né. Přišlo mi to, že… Jako určitě je to jiný prostředí, 

jsou tady jiný hračky, tak jsou trošku rozjívený z toho. To jako určitě jo. Ale že by jako vaše 

přítomnost nebo ta kamera, to vůbec. To bych řekla, že ne. Spíš, že neví coby spíš dřív, že toho 

je teď teďka, těch podnětů tolik, že neví coby. Že když už by tu byla třeba, já nevím, popátý, 

pošestý, nebo jako ve školce obeznámena, tak už by to vypadalo určitě jinak.“ 

Tazatel: „že to tu musí prozkoumat?“ 

Respondent: „Ve školce to má načtený. a pak přijde prostě do školky a teď vždycky má období 

něčeho. Třeba tam má oblíbené kočičky, tak první co, jde si pro kočičky, tak je tahá. Pak dělá 

něco jinýho. Pak to zase jako na konci dne ve školce zase vrátí. Takže to by si tady taky určitě 

našla, že by už pro to běžela, že by už věděla, kde to je.“ 

Tazatel: „Že si jde už cíleně pro nějakou konkrétní hračku?“ 
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Respondent: „Ano, no pro ty svoje oblíbený, vždycky má nějaký oblíbený a pro ty si vždycky ve 

školce jde. Ev. teda taky. Ta tam má vždycky stavebnice a vždycky mají ve škole půl hodiny 

hraní, pak mají nějakou tu řízenou činnost a pak mají zase hraní. Takže Ev. si taky vybírá ty, 

co má oblíbený a vždycky má období králíků v klobouku, pak stavebnice a takový… takže tady 

je to spíš, že neví, coby. Jo, jsou takový trošku, jakože se stydí, jako je vidět, že se chovají trochu 

jinak. A i v tom NAUTISu, když chodíme do těch Řep, tak je vidět, že v té herničce nejdřív 

nevěděly a pak už prostě měly hračky, se kterýma si tam chtějí hrát.“ 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Kdybyste zhodnotila Em. chování, co se týká těch interakcí. Jak reagoval, když vy jste 

mu něco nabídla? Přijmula to, odmítnula, zaujalo jí to?“ 

Respondent: „Jo, zaujalo jí to. Hm. Já bych řekla, že přijala. Sice s třeba netrénovala s těma 

písmenkama... Jo, že mohla skládat barvičky k sobě, ale pak si zase vzala tu hudební… takže 

z toho byla jako…“  

Tazatel: „Na to kontaktování, když jste ji vybídla, tak na to byla schopna nějak zareagovat?“ 

Respondent: „Ano, ale zase tady nedrží ten oční kontakt jako doma. To musím říct u obou, že 

prostě tady, že se tím zaujme, jakože jo budu si s tím tady hrát, ale není to to, že tam byl nějakej... 

ta interakce s oběma teda.“ 

Tazatel: „V téhle oblasti je to tady trošku horší?“ 

Respondent: „Jo je to jiný, určitě. A i doma více povídají, tady jsou tišší, jako zakřiknutější. 

Obě dvě to platí.“ 

Tazatel: „Doma jsou hlasitější?“ 

Respondent: „Doma jsou víc hlasitější, něco by opakovaly, povídaly. Em. tady neřekne vůbec 

nic, že je taková zaražená tady trošku. Ale jinak štěbetaj víc.“ 

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „Cítila jste od Em., že by i ona vás chtěla zapojit do té své hry, nějaké projevy 

vzájemnosti, že by vám nabízela hračky?“ 

Respondent: „No možná trošku s tím vláčkem, pak už jak si chytla tu farmu, tak si tam chtěla 

hrát sama s tím. Že už nechtěla, aby se jí tam ukazovalo nic dalšího. Že už chtěla si tam 

prasátkem jezdit.“  

Tazatel: „Našla si způsob, co jí baví a už se nechtěla učit nic nového.“ 

Respondent: „Jo no.“ 

Tazatel: „Tyhle projevy jsou pro vás dostačující?“ 

Respondent: „Ne, určitě bych chtěla, aby se to lepšilo. No.. to jako určitě. Ale jako doma je to 

jiný, žejo.“  

Tazatel: „Máte pocit, že je to doma více frekventovanější?“ 

Respondent: „Jo, to určitě. Hodně doma trénujeme tyhle logopedický věci, takže to je prostě 

jiný no.“ 

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Kdybyste ještě měla porovnat ty předešlé dvě situace, ta volná hra a řízená činnost. 

Tak v čem se nejvíce lišily reakce na vás?“ 

Respondent: „Em. tady byla úplně v pohodě, že si tady sama jako hrála, to bylo v pohodě. A 

pak ta řízená, že si nechala něco nabídnout a pak že si sama pak taky chtěla chvilku hrát.“ 

Tazatel: „Že si sama chtěla hrát, to myslíte jak?“ 

Respondent: „S tím domečkem, že už nechtěla do toho zasahovat, do té její činnosti.“ 

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „A jak vám tady při tom bylo?“ 

Respondent: „V pohodě.“ 

Tazatel: „Napadá vás ještě k této interakci něco, co by bylo dobré zmínit?“ 

Respondent: „Určitě by byla třeba jiná pak ta další návštěva, no po seznámení se 

s prostředím.“ 
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3) Rozhovor s matkou Ev.S. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Jak ty obě části tady proběhly, odpovídalo to tomu, jak to vypadá doma?“ 

Respondent: „Já bych řekla, že jak je rozjívená z toho všeho, tak tady trochu řádí. Že doma by 

si spíš s něčím vyhrála, než tady lítala a skákala s těma balónama, protože doma balóny nemají, 

takže je to pro ně nějaký stimul, ale jinak hraček doma mají plno, takže by to asi vypadalo jinak, 

kdyby tady nebyly ty balóny. Ty jí nejvíc rozptylovaly.“ 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Máte pocit, že by tu Ev. něco rušilo, ať už já, kamera nebo něco dalšího?“ 

Respondent: „Ne, to si myslím, že v pohodě. Hlavně balóny a teďka ta hrací skříňka, protože 

to je... Tím je fascinovaná.“ 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Jak byste zhodnotila tu interakci. Jak na vás reagovala, když jste ji něco nabídla? 

Přijala to, odmítla to nebo si toho ani nevšimla?“ 

Respondent: „Jo, myslím si, že jo. Tamto, co dostávala, tak jo, ale do té skříňky. Pak ty 

písmenka už bylo vidět, že chce písmenka pryč a nazdar, že už bude prostě jenom ta hrací 

skříňka.“ 

Tazatel: „A do té doby máte pocit, že všechny vaše iniciativy nějak přijala?“ 

Respondent: „ Jo, tak já doufám no…“ 

Tazatel: „Bylo pro Vás snadné se připojit k její hře?“  

Respondent: „Jo já myslím, že snad ano.“ 

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „Cítila jste během té hry, že i Ev. si s vámi chce hrát, že s vámi chce navázat kontakt?“ 

Respondent: „No tím, jak mě chytala za ruku, když tam byl ten mačkací vláček, abych jí to 

mačkala. Špatně z ní teda šlo vyloudit to prosím (gesto), a řekla bych, že tady drží hůř oční 

kontakt.“ 

Tazatel: „Doma je to lepší nebo obecně v prostředí, které zná?“ 

Respondent: „Jo, přesně tak.“ 

Tazatel: „Takže vás hodně žádala o pomoc?“ 

Respondent: „Ano“ 

Tazatel: „Byly pro vás tyto projevy dostačující?“ 

Respondent: „Já už ji mám načtenou, takže vím, co chce, ale vím, že v tý komunikaci je to s nima 

takový horší. Že ten kdo je nezná, nebo neví, tak nebude vědět, co s tím. Verbálně si neřeknou.“ 

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Kdybyste ještě měla porovnat ty předešlé dvě situace, ta volná hra a řízená činnost. 

V čem se nejvíce lišily reakce na vás?“ 

Respondent: „Při volné si dělala, co chtěla, nebyla ničím zabavená, byla taková rozptýlená. 

Při té řízené činnosti mi přišlo, že už ví, co má dělat, že jí zajímá, jak to funguje ta věc.“ 

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „A jaké to bylo pro Vás?“ 

Respondent: „Né, mně to vůbec nevadí. Ev. je taky v klídku, jakože nemá nějaký excesy, jakože 

by se šprajcla, vztekala, byla hrozně hodňoučkatá.“ 

 

4) Rozhovor s matkou L.S. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Byla ta předešlá interakce, jak volná hra, tak řízená činnost stejná, jak to probíhá i 

doma? Nebo to probíhá odlišně?“ 
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Respondent: „Jo, více méně jo, plus mínus jo. Stejně jako doma jsem za ním musela s těma 

figurkama chodit, přesně jako doma. Akorát se musím přiznat, že doma už ani neběhám se 

zvířátkama. Asi docela standardní situace, nějaký odchylky to nemá.“ 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Máte pocit, že bych vás rušila já, kamera nebo nějaké jiné podněty?“ 

Respondent: „Ne, vůbec ne. Jako to prostředí na to většinou nemá vliv. Jeho, když zajímají 

hračky, tak je mu to pak jedno, když se cejtí dobře a je jako najedenej, není vysloveně 

nevyspalej, nebo tohle. Tak je mu jedno v jakým prostředí už se pohybuje. Dřív to bylo jiný, 

když byl mladší, ale teď je starší trošku, takže to na to už nemá vliv. Jo, sám se zabaví.“ 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Jak byste zhodnotila reakce L., když vy jste mu nabídla nějakou hračku. Přijal je, 

zaregistroval je či odmítl?“ 

Respondent: „No jako, když je to hračka, která mu je sympatická, že prostě jako si s ní rád 

hraje, což jsou věci s kolejema většinou nebo s kolečkama, tak to samozřejmě jakoby příjme líp. 

Když má u toho jakoby podat nějakej výkon, nebo do něčeho se trošku donutit, to je jakoby 

horší. Ale jako nikdy není úplně negativistickej, že by začal křičet nebo jako to odmítal, nebo 

reagoval nějakou agresí nebo takhle, to ne. Ale samozřejmě věci, kterým nerozumí, což je hra 

s loutkama a hra s plyšákama, s maňáskama, to, co jakoby má imitovat člověka nebo zvířátka, 

tak to ho jakoby nezajímá, moc vůbec. Musí, nejdřív to musí začít nějakou škádlivou hrou třeba 

jako, že ho to třeba papá přesně a tak. Ale jako moc to nepostupuje nikam. Nikdy jako si 

nevezme, aby si vzal třeba dvě postavičky a imitoval, že spolu mluví, nebo že jedna druhou 

hladí, krmí. Maximálně jim dá pusinky, protože ví, že máma táta si dávají pusinky, tak to bylo 

maximum, které jsme jako by doma dokázali. Že jsou doma dva velcí dinosauři, jednomu říká 

máma, druhému táta a malý, že ho jakoby dává doprostředka. To je jakoby maximum, určitě. 

Třeba panenku, to jsme zkoušeli, na to nereaguje, jakože by se o to staral.“  

Tazatel: „Ani když vy mu tu hru nabídnete, tak si tak taky dlouho nehraje?“ 

Respondent: „Nevydrží tu pozornost jakoby běhám za nim s těma hračkama a on jako 

nereaguje jako při prostě hrách, když mu nabídnu nějakou jinou hru, která ho baví, u toho 

vydrží mnohem dýl a jakoby je nadšenej, kdežto tady to ho jakoby moc nebaví, utíká, vytahává 

jiné hračky a tak.“ 

Tazatel: „To, co jste mu nabídla, tak registroval?“ 

Respondent: „Jo, určitě, tak myslím, že to bylo vidět. I když ho to zprvu nebaví, nebo nechápe, 

tak já to jakoby udělám, pak vezmu jeho ruku a snažím se jakoby mu to usnadnit. A on to jakoby 

pochopí většinou, což mě těší, že tam v tom mozku jakoby ta věc je, že jako pozná ten algoritmus, 

podle kterýho má vytřídit prostě třeba barvy nebo tak. Ale jako sám, aby si to našel a začal to 

dělat, tak to jakoby ne. To jsou spíš náhody, že si staví vlaky podle barev nebo tak, ale to je 

prostě jako vysloveně jeho vizuální jeho nějaká… zalíbení vizuální jeho v tom.“  

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „Cítila jste během těch obou her projevy vzájemnosti? Ve smyslu, že on vás chtěl 

přitáhnout do své hry?“ 

Respondent: „Ne, ne, ne. To tam jakoby není no.“ 

Tazatel: „Ani tady ani doma?“ 

Respondent: „Ani doma. A je to tak, že vysloveně je mu to prostě jakoby mu je úplně jedno. 

Imituje někdy děti, když si hrajou, když běhaj, jako motorický hry, když si házej s míčem, nebo 

prostě běhaj do nějakýho kola. Tak začne běhat taky, on nechápe proč, třeba hráli na 

vyřažovanou se židličkama jednou u nás děti a on si tak s nima sedal, s nima běhal, ale 

nerozuměl tomu, proč se to děje. Tak to třeba napodobuje ty děti, ale není to nějaká reciprocita, 

že by chtěl, abych já si s ním šla jakoby hrát, to nenastane.“  

Tazatel: „Když potřebuje s něčím pomoc, že mu něco nejde postavit – třeba koleje nebo tak. 

Tak přijde?“ 
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Respondent: „Ne, vyřeší si to sám, vždycky. Někdy se třeba trochu rozčiluje, ale většinou si jde 

pro jiný koleje, pro jinej díl, vidím. že něco hledá, ale nikdy nekříčí, abych mu pomohla, to 

vůbec.“  

Tazatel: „Cítím, že pro vás tyto projevy nejsou dostačující? Chtěla byste, aby to bylo trochu 

odlišné?“  

Respondent: „Tak pokud on je šťastnej, tak jakoby to nezáleží, co je pro mě dostačující, že jo 

ale… Ale jako samozřejmě, že když by si hrál jakoby s nějakou vzájemností, tak to pak rozvíjí 

zase jiný věci, takže to jako by je samozřejmě žádoucí. Jako mám radost z každýho takovýho 

pokroku, kde vidím, že tam je nějakej jakoby trošku neautistickej znak, prostě tak. Z toho mám 

samozřejmě radost, ale prostě je schopen si takhle hrát strašně dlouho. Teď je úspěch vůbec, 

že si hraje a všimne si, že já třeba odejdu na chodbu, záchod, prádlo, nebo něco, že vůbec 

zareaguje, že jsem odešla z té místnosti, a třeba řekne „máma“ nebo tak. Ale dřív mu bylo úplně 

jedno, kam jdu, na jak dlouho jdu, a vydržel si hrát úplně sám a vůbec mě nepostrádal.“ 

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Kdybyste měla porovnat ty dvě situace při volné hře a při řízené hře. Jak se nejvíce 

lišil kontakt na vás? Navazoval jinak oční kontakt nebo podobně?“ 

Respondent: „No spíše ty požadavky byly ode mě. Takže jakoby, když jsem si ten oční kontakt 

vyžádala, nebo tu pozornost hodně jako těma nějakýma gestama, jednoduchýma slovama, co 

používáme, tak na to reaguje, ale jinak… Anebo řízená tahlecta hra, jakože přiřazování, podle 

nějakýho pravidla, ale jinak bude si jezdit s těma mašinkama pořád takhle a jeho hra se liší 

ještě, že rád kouká takhle z těch úhlů a rád stereotypně opakuje nějakej pohyb.“ 

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „Jak vám v tom bylo, že jsem Vás tady natáčela?“ 

Respondent: „Tak asi nijak, nijak nekomfortně.“  

 

5) Rozhovor s matkou F.T. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Byly ty předešlé interakce stejné jako doma nebo byly v něčem odlišné?“ 

Respondent „Docela jo, docela jo. Tak jakože já jí do toho zase tolik nezasahuju, protože už 

vím, že v těhlectěch věcech to tak bude vypadat, ale jako snažíme se prostě připojovat různě, 

různý věci a vždycky něco nového se jakoby nastaví no takže…“  

Tazatel: „Když má volnou hru, tak si vezme takhle ty panáčky?“ 

Respondent „Jo ty miluje. Vezme si doma takovou celou krabici, má doma asi větší než je ta 

červená a má ji plnou. Má ráda koníky, žirafky, vlastně jako různý zvířátka. Pozná je, k čemu 

jsou, pozná doma, že když tam má labuť, tak si ji vezme do koupelny a tam si s ní cáká. Ačkoliv 

moc no.. No tak u rybníka známe labutě. To takhle dělá nejčastějc, že si takhle hopsá s těma 

zvířátkama. Nepojmenuje je, neví, jak dělaj, takže různě zkoušíme, jak dělá kravička a koník. 

To zatím nic. Má hodně ráda kytičky, takže si taky vybrala taky kytičku, to jí taky pozná. No 

takže je to docela typický asi.“ 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Máte pocit, že by jí tu něco rušilo? Já, kamera nebo něco jiného v prostředí?“ 

Respondent: „Myslím, že jí to ani moc nerušilo. No, jak byla taková trošku, jak chodila ke 

dveřím, že by si ráda zase změnila ten prostor. Ale pak zase se docela nechala. To by vypadalo 

jinak.“  

Tazatel: „I to, jak tu poletovala po místnosti, tak to nebyl projev neklidu?“ 

Respondent: „Ona je taková hodně akční, pobíhá a poletuje doma. Se tím asi nějak uvolňuje, 

mi přijde. Líbí se jí, že je tu prostor, má docela ráda prostorný. Rozhodně nesedí doma v jednom 

koutě. Máme co dělat ji ohlídat i venku, třeba když je prostředí, kde je hodně podnětů a hodně 

nových podnětů, tak vidím, že to na ní tak jako působí, že jí to jako aktivuje. Že my když jsme 

třeba venku, jsme v zoologické zahradě, ona má ráda zvířátka, ale jak je tam takhle ten frmol, 
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tak ona nám tam furt utíká. Takže máme ještě jedno dítě, a to se chce zastavovat u různých těch 

zvířátek a ta zase žene někam a má ráda výběhy, kde je voda, tam jí to jako zajímá no. Tak to 

třeba zase syna nezajímá, takže vždycky jako musíme jít dva a jeden je s jednim a druhý 

s druhym. Tu vodu hodně má no, za chvíli by tady už šla zkoumat, kde je koupelna, natočila by 

si tam umyvadlo a tam by si cákala toho delfína. No myslím, že to by tak jako proběhlo, zas to 

je snad takový jako smysluplný no.“  

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Jak byste zhodnotila reakce F. na to, když vy jste se jí něco snažila nabídnout? Přijala 

to nebo si toho nevšimla?“ 

Respondent: „Tak řekla bych, že jak oproti dřívějšku, že už nějak tak reaguje jako ona vám dá 

velmi jasně najevo jako že tohle s váma prostě dělat nebude, že si to chce dělat po svým. Ale 

snaží se mi to tak nějak dát najevo, není to tak úplně že by mi hned šla do afektu, to už teď moc 

nemá. Takže mi jen tak se na mě podívá jakože „Mami jako prosím tě tohle nezkoušej, já tady 

mám svoje“, ale tak snažíme se, zkoušíme.“  

Tazatel: „A jaké to bylo během těchto dvou interakcí?“ 

Respondent: „Přijde mi, že když jí nabídnu něco, co je novýho a něco, co by jí mohlo zaujmout, 

že to už opakuje. Že jak jsme tamhle skládaly ty vláčky, to ona jako vůbec nezná z domova, tak 

jsem jí ukázala, jak to jako se dá udělat a… Spíš jí zajímaly ti magnety, mi teda přijde, ale pak 

už bychom si začaly jezdit, jestli by teda chápala, že tady jak se jezdí po tý silnici, to si myslím, 

že zatím moc ne, ale to jí zaujalo. No tadyty zvukový hračky, myslím že úplně ne. Ona má ve 

školce muzikoterapii, tak zkouší různý zvuky, ona je na to zvyklá, to pozorujeme doma, že furt 

si doma něco bere a tluče jak kdyby do bubínku. A máme doma kytaru, tak si tam brnká. Takže 

jo, takhle to je, jakože normálně a se nám to vyvíjí. Ale jak už jí je pět let, tak už je to mnohem 

lepší než před 2 lety, když jsme tu byli na té diagnostice. To by tu asi ani nechtěla být, jak 

chodila k těm dveřím, tak by se asi začala vztekat a válet po zemi, to bychom toho moc neudělali, 

to už je teďka fajn“.  

Tazatel: „Teď si nechala poměrně snadno nechat odvést pozornost?“ 

Respondent: „Docela to šlo. Také jsme tu ráno, takže je ještě čerstvá. Teď by tu ještě vydržela, 

než si tu všechno prohlídne, všechny nový hračky a pohrála si.“ 

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „Cítila jste během té hry nějaké projevy reciprocity, vzájemnosti z její strany?“ 

Respondent: „Ne, to ne. To ona moc nemá. Myslím si, že ona vidí, ona hodně cejtí, že jsme 

hodně s ní ale, že by chtěla ukazovat, že by přinesla něco „Mami, podívej se“ to vůbec nedělá. 

To se jí snažíme učit, tak že jí vedu za ruku a ukážu, s dopomocí. Ona si teď skládá puzzle o 

60dílcích, ale musí to být jen obrázek, který ji zajímá. Jiný obrázek z 60dílků ji nezajímá a 

nepostaví ho. To si skládá sama, ale kdybych jí do toho chtěla nějak zasáhnout, tak třeba půjde 

od toho, ale že by mi přinesla ukázat, že to udělala, to vůbec. My si třeba tleskáme, to je fakt, 

že tleskání, ale to je takový, že já začnu tleskat, ona už ví, že to je jakože, ale to je zase moje 

iniciativa k ní. Jo, třeba dělá, že když se jí něco povede, nebo i v jiných situacích tleská a chce 

roztleskat všechny v místnosti.“  

Tazatel: „To je něco, do čeho chce zapojist ostatní?“ 

Respondent: „Ano, ale jak ostatní netleskaj, tak se nerozčiluje, ale tak se kouká a chce, aby 

tleskal. Nebo dělá, že je na stole hroznové víno, tak chodí s celým hroznem a dává každému 

jednu kuličku. Ale to jsou takový její impulzy. Že bych já ji k něčemu vedla, něco jí řekla, to 

né“.  

Tazatel: „Ale takhle během hry to moc nepozorujete?“ 

Respondent: „Během hry né, moc né. Chce jen pomoct s něčím, co jí nejde, rozdělat něco. Tak 

to mě pak potřebuje, ale že by jako sdílela nějaké emoce v tom to ne. A i že my bychom toho 

nějak hodně mohli dělat s ní, co my jako navrhujem, tak to je jako těžký no. Většinou jako ona 

si požádá o pomoc, jako mi vede ruku, když chce jako pomoc, něco chce pomoct, to si řekne no. 



 

127 

 

Nebo když chce napít, teď když už jdeme někam ven, tak už ví, že to mám v tašce, a tak mi vyndá 

lahvičku, abych jí to odšroubovala. Umí si doma sama natočit skleničku z vodovodu“.  

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Kdybyste měla porovnat předešlé dvě interakce, jestli se nějak lišily reakce na Vás?“ 

Respondent: „Nevím, nenapadá mě no. Přijde mi, že ona si hodně jede to svoje. Možná ji dávám 

ty podněty, že jí ukazuju, co ještě s těma hračkama jde dělat, to jo. To je jakoby fajn. Ale že by 

si radši hrála se mnou, než si hrála sama, tak v tom to zase moc nepozoruju. Spíš, že jí ukážu 

ty možnosti, což je fajn. Rozvíjím její hru.“ 

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „Jak bylo Vám tady, že jsem Vás natáčela?“ 

Respondent: „Dobře. Jo, docela je to tu takový příjemný, vy jste fajn. Takže myslím si, že se tu 

i F. cítila dobře. Pozorujeme, když někde jdeme i někam k doktorům, my takhle chodíme na 

různý vyšetření, když je někde sama úplně jen s neznámým člověkem, ne že by jí to úplně vadilo, 

ona není tak jakože to. Ale je určitě lepší, když jsme s ní, ví, že s náma se jí nestane nic.“  

Tazatel: „To, že jste tu s ní je pro ni příjemné?“ 

Respondent: „Jo, určitě je klidnější. Když jdeme ven, tak si nás hlídá a je nadšená, že jdeme 

všichni. Čeká, když je ještě někdo obouvá, nadšeně tleská. Má nás ráda všechny pohromadě.“ 

 

6) Rozhovor s matkou S.M. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Byly ty předešlé dvě interakce běžné, jak to vypadá i doma nebo se v něčem lišily?“ 

Respondent: „Běžný.“  

Tazatel: „I takhle ta volná hra? Přijde si pro vás, když něco potřebuje?“ 

Respondent: „Přijde si, když nedosáhne, když ví, že jsou v tom někde baterky, tak když potřebuje 

vyměnit baterky, to ona si ukáže. Zpravidla spíš, když se neumí obsloužit sama, když je něco 

vysoko.“  

Tazatel: „Jinak je schopná sedět a zabavit se takhle sama?“ 

Respondent: „Jo, jo. Úplně stejně jako když by si hrála doma. Akorát tady jí to i víc zajímá, 

protože jsou ty hračky nový, takže jakoby víc se do toho zabere no.“ 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Máte pocit, že bych ji rušila já, kamera nebo něco jiného v místnosti?“ 

Respondent: „Ne. Ona víte, co. Ona už by sem vůbec chtěla vstoupit do budovy, už by byla 

scéna přede dveřma, když by měla špatnej pocit. A i kdybysme ji sem nějak dostali, tak ona tady 

stropí… bude mít záchvat, bude se válet po zemi a vůbec nebude spolupracovat, kdyby jí to tady 

nějak rušilo.“  

Tazatel: „Dá razantně najevo, když je s něčím nespokojená?“ 

Respondent: „Hodně razantně.“ 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Jak byste zhodnotila S. reakce, když jste jí něco nabízela?“ 

Respondent: „No více méně neragovala, ona prostě dělá to, co se ji líbí, to, co ji baví. A když 

jí do něčeho třeba nutím nebo nutíme, je potřeba něco udělat jinýho nebo když odcházíme, tak 

zpravidla se začne vztekat. Protože teďka hodně máme zvládání toho vzteku. Protože jako by to 

už jednu dobu bylo šílený, jsme vůbec nemohli odejít z domu a odmítala si hrát a odmítala se 

převlékat z pyžámka, budila se s brekem, jekot, řev a do té doby, než šla v poledne na hodinu 

na dvě spát. Probudila se a znova a nic nepomáhalo. Takže teď se učíme zvládat tyhle 

problémový situace.“ 

Tazatel: „Jak se tam zabrala do hry s nádobím a ovocem, to ji baví? Těžko se od toho nechá 

odvést?“ 

Respondent: „Ona jí něco baví, těžko se od toho nechá odvýst. A ještě je taková, že třeba když 

ji něco nejde, tak ona tak jako se trochu vztekne, jako každý dítě, ale spíš toho nenechá, dokavaď 
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toho nedocílí. Takže když potřebuje něco někam dát, dělá tak dlouho, dokud se jí to nepodaří. 

Jo, nenechá se, když ji to jednou nebo dvakrát nejde, že s tím švihne a jde pryč, to ne. Jo, většino 

zpravidla je to tak, že to potřebuje dokončit, splnit, přijít na to, jak se to dělá. Protože jakoby 

její jakoby… prostě prostředek na to je její tablet. Ona jakoby s tím tráví nejvíce času, má tam 

různě stažené aplikace, nějaké hry, který, kde se sama naučila tu abecedu, nebo kde se sama 

naučila čísla. Ona, když jí chci něco vysvětlit a sednu si k ní třeba s knížkou, jak bychom se učili 

barvy, tak ona to zavře a odejde. Jo? Jí to nezajímá, ona si to sama na tabletu najde, stáhne na 

youtube, najde si, co potřebuje – vůbec nechápu jak. A tím ona se to učí sama.“  

Tazatel: „Přes ten tablet to lépe vnímá?“ 

Respondent: „Úplně všechno. Hodně, slova pro ni nejsou nic, ona něčemu ani nerozumí, takže 

my se snažíme jednoslovný nebo jednoduchý věty, ale stejně občas jakoby vůbec nevnímá. 

Všude máme obrázky, piktogramy, a v tom se orientuje.“ 

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „Cítila jste během hry projevy vzájemnosti, reciprocity, že by Vám ukázala hračku, 

chtěla Vás nějak vtáhnout do své hry?“ 

Respondent: „To vůbec, to spíš jenom že třeba ať ji ukážu, jak to funguje, nebo vyměň mi 

baterky nebo mi to podej a běž si po svým. Takovej nástroj, když jí něco nejde.“ 

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Kdybyste měla porovnat ty dvě předešlé interakce, tu volnou hru a následně tu 

řízenou, jak se lišily její reakce na vás? To chování S., zda bylo odlišné? Snažila se Vás zapojit 

v nějaké fázi častěji?“ 

Respondent: „Je jí to jedno, je jí to v podstatě jedno. Ona mě opravdu chce jenom hlavně když 

je samozřejmě nějaká krizová situace, tak ví, že jsem máma, ale jinak jako „podej mi to“, „ukaž 

mi to“, „otevři mi to“ a „běž si“. I během volné hry si přišla, když něco chtěla, takže jsem jí 

jakoby dobrá. Jinak absolutně nic, mě nepotřebuje.“ 

Tazatel: „Učíte se takhle i gesta?“ 

Respondent: „Byla by škoda s ní nepracovat, říkala to i psychiatrička. A já zase nevím, co s ní, 

žejo. Takže jsme začali ABA terapii a asi dobrý. Měli jsme všehovšudy 5 návštěv. Úplně 

v pohodě, je to skvělý, protože jí tam ani ten záchvat nevypukne, protože je to zábavný, 

nenechají ji bejt. Začla spolupracovat, první hodiny, když s ní přišla, tak odešla a teď jí vezme 

za ruku, já ji tam můžu nechat a zvládne pracovat ty dvě hodiny. Baví ji to tam, je po tom ale 

hrozně unavená.“ 

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „A jak bylo Vám během natáčení?“ 

Respondent: „Jo, to nevadí. Ne, jako víte, co…. my od jejich 19 měsíců, co jsme zjistili nějakou 

tu její jinakost, běháme pořád po nějakých vyšetřeních, po nějakých psychologách, 

psychiatrech, neurologách, takže je to už úplně jedno. Hlavně, že to není lékařský prostředí, to 

by sem vůbec nevkročila, protože furt jí šťourali kamerkama, jak jsme ty ouška, když jsme si 

mysleli, že je hluchá, když přestala reagovat.“  

 

7) Rozhovor s matkou M.J. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Předešlé dvě interakce byly stejné, jak to probíhá i doma? Nebo se to v něčem lišilo?“ 

Respondent: „Někdy se to může lišit, pokud uvidí dejme tomu kartičku s DM nebo Tetou, jak 

bývají ty kartičky od prodejců. Nebo když uvidí krabičky, které my máme z nákupů, třeba 

krabička od juice. Tak on raději sáhne po krabičce od juice než po autíčku.“ 

Tazatel: „Kartičky jsou pro něho velký tahák?“ 

Respondent: „Ano, velký tahák. Má místo autíčka krabičku. Tímto způsobem začal zkoušet 

stavět koleje a jezdil nejdříve zubním kartáčkem z Lidlu, jo? Spíše ty předměty, které běžně 

nakupujeme. Vidí je v obchodech, takže je využívá jako hračky. Nebo letáčky, že si k tomu ještě 
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rozestaví. Na tom si nejvíce hraje. Řeč jsme taky začínali tím, že... On by mohl mluvit, ale 

nevěděl, proč by měl mluvit. I když jsme mu schovávali ty věci, aby si třeba řekl o jídlo. To 

nebylo důvodem pro to, aby s námi začal mluvit. Byl důvod to, že jsem rozstříhala věci z letáčku, 

on to viděl, jak to stříhám a nalepila jsem mu to na kartičky a pak jsme to popisovali. Motivace 

bylo, proč začne mluvit, protože jemu se líbí ta hra na obchod a leták, to, co zná, no.“ 

Tazatel: „Dokáže si hrát takhle doma sám, že se zabaví?“ 

Respondent: „Ano.“ 

Tazatel: „I když vy mu nabízíte hračky, tak reaguje doma podobně?“ 

Respondent: „Podobně. Často je to jedna věc, které se drží a málo kdy vymění to za něco jiného. 

Kdyby byl ještě semaforek, že bych to taky třeba ještě doplnila semaforkem, tak by to bylo pro 

něho atraktivnější. Protože my máme oblíbenou činnost jízdu na motorce, kterou ale nevymění 

za nic jiného. Prostě je zase problém, že je mu motorka malá (plastová motorka), takže na 

odrážedlo se ještě nedostal, ani na kolo.“ 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Vnímala jste, že bych ho rušila já, kamera nebo něco jiného?“ 

Respondent: „Ne, ne, ne. Ani místnost mu nevadí.“ 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Jak byste zhodnotila jeho reakce, když jste se mu Vy snažila něco nabídnout?“ 

Respondent: „Byl šikovný, jako pro mě byl hodně šikovný. To že třeba mi podával ty kostičky a 

chtěl to dát do těch různých okýnek, kde to patřilo. Že mi řekl, že to je takhle barvička. 

Odpověděl mi, vůbec že se mnou komunikuje, je úžasné. Je to prostě výborné, že pozná barvy a 

řekne, že je to tahle ta a tahle ta barva. Ale je zajímavé, že jsme doma nakoupili různé pet lahve 

a využili jsme toho, že tohle je vršek od třeba Coca-Coly a Coca-Cola je červená. Pak je Coca-

Cola Zero, já to znám docela dobře, která je černá. Takže mi jsme si udělali takové puntíky do 

šablony, nakreslili jsme tam barvy a on k tomu měl přiřazovat. Ale zatím jsme mu to tam nechali 

s logama, protože některé vršky nemají loga, ale sbírali jsem, kde ty loga ještě jsou. A začlo ho 

to bavit. Učení probíhalo přes ty loga: coca-cola zero - černá, a pak už jsme hledali jinou 

černou, no. Jiný černý vršek.“ 

Tazatel: „Všechny snahy přijímal?“ 

Respondent: „Jo, ty moje snahy přijímal. Najít tu motivaci, no, to, co zná. Zjistili jsem, že to 

jsou reklamy, obchody, loga jsou pro něho nejzajímavější, takže na tom stavíme.“ 

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „Cítila jste během té první části, když si hrál sám nebo i během druhé části, nějaké 

projevy vzájemnosti? Že vás chtěl zatáhnout do své hry?“ 

Respondent: „Tím, že se na mě aspoň podíval, tak je to pro mě známka toho, že se zajímá o to, 

kde jsem, že třeba se zajímá o druhé. Ale dříve to bylo takové, že bylo nejlepší, když ho nikdo 

nerušil, že řekl ať jdeme pryč. To já už pozoruju na něm, jestli chce mě do té hry. Když se zeptám 

a on už tomu rozumí “Můžu?”, tak můžu, ale nemůžu mu dělat, vysloveně, že budu stavět, 

protože se to všechno zboří.“ 

Tazatel: „Jsou pro Vás tyto projevy dostačující?“ 

Respondent: „Ne, nejsou. Doma je fakt, že kdyby se mu pustila pohádka, tak prostě je to tak, že 

nemá o mě zájem. Nebo si prostě vezme svoji krabičku a nepotřebuje mě. Ale využíváme každé 

možnosti, že s ním blbneme, furt mu něco bereme, abysme mu ukázali, že to může být hra na 

schovávanou a že i takhle si může hrát s dětmi. Že i nás do toho může nějak zapojit. A když to 

vidí a sleduje u ostatních, tak po čase, když ho nikdo nenutí, tak se k tomu může on přidávat.“ 

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Jak byste porovnala ty dvě situace, lišily se nějak jeho reakce na vás?“ 

Respondent: „Ne, je to takové furt, že mě až tak moc nepotřebuje.“  

Tazatel: „Doma je to takhle podobné?“ 
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Respondent: „Ano, doma je to podobné. Někdy třeba má zájem, že někdy pustím pohádku. (M. 

se během rozhovoru dotazoval matky). Ale je dobře, že teďka se o mě taky zajímá. Na všechno 

se mu snažím odpovídat, ale on nepočká, jo? Jako takže zase jsem ráda, že se tady nějak zabaví 

a že vás třeba trošičku přivítá.“ 

Tazatel: „Chceš balón?“ (na M.) „Pohybové aktivity jsou pro něho atraktivní?“ 

Respondent: „Jo, nejlepší. Na hřišti jsme se naučili být s dětmi, protože mu vadily děti a vadil 

mu tam hluk, když tam byla houpačka. A pokud je tam více houpaček, tak je to pro nás to 

nejlepší, aby se nám nestalo, že ta houpačka nebude volná. Ale pak tu houpačku, třeba po 

hodině opustí a jde k ostatním dětem. Máme to tak, že se naučíme hrát, když pomůžou všichni 

děti na pískovišti a jdeme všichni. Jako pomohli mi i jiní rodiče.“ 

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „A jak Vám byl v takovéto situaci?“ 

Respondent: „Bylo fajn, že člověk vidí, jaké je to pro něho zase v jiném prostředí. (matka 

reagovala na M.) Já mu musím odpovědět a zklidnit ho zase něčím, co zná, jo? Nenechat ho v 

nejistotě, nemůžu mu neodpovídat nebo nemůžu mu nevysvětlit. Chování je lepší, když už má 

nějakou zkušenost a já mu to řeknu stejným způsobem nebo nějak mu to vysvětlím, že nemůže 

některé věci. Potřebuje moji reakci.“ 

 

8) Rozhovor s matkou J.V. 

a) porovnání interakcí s domácím prostředím  

Tazatel: „Já bych se Vás chtěla zeptat, zda ty dvě předešlé interakce, probíhaly stejně jako 

doma?“ 

Respondent: „Řekla bych, že jakoby jo, ale když je ve svém prostředí, kde se nestydí a je si 

jistej, tak je to teda rozhodně jakoby hlučnější, takový divočejší, a i jako víc naléhá. Právě 

naopak si kolikrát dokáže vyhrát jako sám, že o něm člověk neví jako dlouho, ale pak to přijde 

a potřebuje tu interakci s tím rodičem na to povídání a jakoby s těma panďuláčkama povídat a 

vytvářet jakoby mu ten příběh. Že je to takový… jako není to pořád, dokáže si vyhrát taky sám 

velmi dobře, ale i taky jakoby dost často vyžaduje tu interakci. Ale jinak si myslím, že to 

probíhalo tak nějak stejně. Že si to tak potřeboval oťukat v klidu všechno, prozkoumat, jenom 

jsme to nerozjeli úplně naplno, že?“ 

Tazatel: „I ta řízená činnosti vypadá takhle doma?“ 

Respondent: „Jo, to bych řekla, že jo. A ještě, a to je možná taky J. specifikum. On 

nevyhledává... dřív to bylo on si neřekl, on šel a ukázal, když chtěl třeba podat něco, a vyloženě 

využíval, jak se to píše, že využívají rodičovu ruku, tak to bylo jako vyloženě J. specifikum 

takový. A třebaže jako si nerad maluje, jo? A vyloženě jako když už, tak jako „Mamko maluj, 

půjdeme si malovat“, tak to znamenalo, že jsem malovala. Jako i ten úchop má J., máme to tam 

takový rozvolněný. Tak to určitě není činnost, kterou vyhledává. Problém je i takový to jídlo, 

jo? To jsem se právě ze začátku jako by zlobila na něj, neprávem bych řekla, jo? Jinak jako 

auta, to si vyhraje jakoby velmi. To i knížky, to si chvíli prohlíží sám, ale pak chce číst a strašně 

moc potřebuje teda, a relaxuje při tom, tak to je televize, to je Ipad. To je prostě jako by to jsem 

si myslela, jako vždycky jsem… To jsou věci, které vždycky odsuzujete, když vidíte třeba na 

cizích dětech, vidíte malý děcka, co se cpou v McDonaldu a čučí při tom na Ipad, tak to jsem si 

já říkala, jak to panebože vedou ty rodiče, tak to jsme my, no… A jsem ráda, že do něho jakoby 

třeba něco dostanu. To nám třeba při jídle třeba hrozně pomohlo, ten Ipad. Už to mám 

vypozorovaný, že to vyloženě potřebuje jako relax, když už je jo jakoby nějakej přetaženej, tak 

na chvíli televizku nebo Ipad a je to lepší. Taky je takovej extrém J., že oddaluje zbytečně, to od 

mala a tím se to celé všechno jakoby prohlubuje, tak to je spaní. Spaní, jídlo to jsou u nás 

problém od malička, od mimina, jo? On prostě aby jako nešel spát, tak potom jako třeba, že má 

hlad, na což my jsme slyšeli, protože on nejedl, že jo. Takže nacpat se večer, teď už jako jsme 

to zarazili, protože i jako z těch nezdravostí jsme se vypasili, Takže to je jako takovej styl to 
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oddalit, a pak je samozřejmě unavenej a přetaženej a je to takovej začarovanej kruh. Ale tak 

trošku se nám už daří ten režim nastolit aj. teda jako i vyzrává. Jo, že je takovej, že už se jako 

domluvíme líp.“ 

b) vliv kamery či jiných podnětů 

Tazatel: „Máte pocit, že bych ho já rušila? Nebo kamera nebo nějaký jiný podnět?“ 

Respondent: „Jo, určitě byl ostýchavější. Ale zas čekala jsem, že to možná bude i horší, jo? Že 

mi přijde, že se cítí docela dobře tady, s vámi, že to je v pohodě docela.“ 

c) zhodnocení reakce dítěte na iniciativy matky 

Tazatel: „Kdybyste měla zhodnotit J. reakce na vaše iniciace? Když jste se ho snažila něco 

nabídnout?“ 

Respondent: „Já bych řekla, že tak jako po svým. Že písmenka ho prostě nezajímají, ani jako 

to nějak není jeho... ani bych neřekla, že nemáme žádnou nějakou výjimečnou... je strašně jako 

bystrej, ale že by jako sypal abecedu, jó? tak to jako určitě né, to né. Ale myslím si, že to jako 

bylo stejný, že tady to, co ho zaujalo, ale vím, že to není úplně jeho velký zájem, že spíš asi tak 

jako to probíhalo jako stejně, jak jakoby doma., že? Tak jako navýst někdy.“  

Tazatel: „Potřebuje někdy nevést, na to, co má dělat?“ 

Respondent: „Kolikrát nepotřebuje vůbec nic, jo? Jakože kolikrát si sám postaví obrovskou 

dráhu, vyhraje si s tím, ale pak jako to zase přijde a jakoby potřebuje ten příběh od nás asi, tam 

vytvářet, s těma panáčkama možná. To zase Markétka si víc hraje s těma panáčkama, že? Ale i 

autíčka máme, takový jako perzonifikovaný, bych řekla, že si J.k do nich vždycky… A vždycky 

teda jako musíme mít nějaký auto nebo něco nějaký vozidlo s sebou. Jasně hasiče a tady má... 

to je… J.. předveď Verunce…, to je J., viď? A ještě máš v kapse koho? To taťka přivezl na 

domeček jako to, jako novinku, že? Jako uvítání. A kdo to je?“ „Táta (odpovídá J.).“  

d) projevy vzájemnosti během hry 

Tazatel: „Pozorovala jste během hry vzájemnost? Že by se Vás snažil přilákat do své hry?“ 

Respondent: „Teď možná tolik né, spíš byl jako rád, že jakoby mě má jako tady, jako takovou 

jistotu. Ale jinak jako doma je to takový bych řekla půl na půl, jo? Že opravdu dokáže, že 

nepotřebuje nikoho a postaví si tam, nebo z lega postaví fantastický věci a nepotřebuje jakoby 

nic. ale pak najednou, možná když je unavenej, jo? Anebo jestli je to ta Markétka ještě víc 

šturmuje, že ta to taky jakoby chce. Tak najednou jako chce, jako by potřebuje nás až bych 

řekla, že je to takové obtěžující pro nás, že nás do tý hry nutí. Jo? Jako, opravdu jakoby 

„povídej“ jo? „Teď povídej“. Nebo naběhnou na taťku, viď? když přijde z práce s panáčkama 

nebo s autíčkem a „povídej, povídej, vymysli tu hru, nějakej příběh“ a chtějí si takhle hrát. Ale 

jako kolikrát zas je jako úplně soběstačnej, že mě jako nepotřebuje.“ 

Tazatel: „Jak byste to viděla tady během té hry?“ 

Respondent: „Tady mi přišlo, že možná jako by mu docela vyhovovalo si ten přejezd tak jakoby 

vyzkoušet odkoukat po svým, že mě tolik ani jako by nepotřeboval, že? Jak jsou ty nový hračky, 

tak že jako nepotřebuje stimuly tolik ode mě. J., hrálo se ti tu dobře? „(souhlasně) hm“. Asi by 

si to zvládl i beze mě, že? Já si myslím, že jo.“ 

Tazatel: „Jsou pro Vás tyto projevy dostačující?“ 

Respondent: „To asi jo, to mi nepřijde nějak možná jakoby že by. On celkově, já bych řekla, že 

J. si nežije tak jakoby ve svým světě, jo? Že je to takový… U J. vnímám hodně, on je jakoby 

strašně jakoby přecitlivělej a potom když jako by moc těch podnětů jako načne působit, tak pak 

máme takový jakoby výbuchy jo? Kdy jakoby my říkáme, že zlobí hlavička. A to je jakoby strašně 

citlivej, ale jako naopak on byl nadměrně fixovaný na mě a na muže, třeba babičky nemohly nic 

moc dlouho dělat a jakoby jo, potřebuje nás v tom světě. Nebo není to, jakože by byl odpojený 

ve svým světě.“ 

e) porovnání interakcí vzhledem k reakci dítěte 

Tazatel: „Kdybyste měla porovnat ty dvě situace, volnou a potom řízenou. Lišilo se nějak J. 

chování?“ 
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Respondent: „Možná mi přišel potom takovej uvolněnější, jo? Že byl takový zaraženější, 

nejistej, že jako by věděl, že tu první část si bude hrát sám, že to. A pak mi přišel takový 

uvolněnější. Hra byla i potom asi i snazší, že kdyby to myslím trvalo dýl než deset minut a jelikož 

by jinej okruh nepostavil, tak by potom asi jakoby, tak by myslím následovalo, že by potom 

přišel za mnou a byla takováhle nějaká žmoulačka, jako že? Jako nevím, nechci nic podsouvat, 

nevím, ale jako jo?“  

f) matčiny pocity během natáčení  

Tazatel: „Jak Vám tady bylo během natáčení?“ 

Respondent: „Jo. Já taky a myslím, že tohle asi nejvíce děti rezonujou taky asi obecně. Že 

jakoby i ty pocity jakoby celkově dojem z toho prostředí, z těch lidí, a i jakoby z těch svejch 

vlastních rodičů. To máme taky zkušenost, že jakoby když jsme takový nějaký nervózní nebo to, 

tak na nich to je... úplně jakoby vyletí, jak to. Tak já si myslím, že i J. se cítil dobře.“ 
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Příloha 7 Informovaný souhlas s účastí ve výzkumném projektu 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumném projektu 

Můj souhlas se vztahuje na účast ve výzkumném projektu k diplomové práci Bc. Veroniky Župové. 
Diplomová práce s názvem „Interakce rodič-dítě s poruchou autistického spektra“ je realizována v rámci 
magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.  

Byl/a jsem seznámen/a s cílem a obsahem výzkumného projektu. Rozumím jim a souhlasím s nimi. 

Souhlasím s videonahráváním interakce rodič-dítě během volné hry a souhlasím také s nahráváním 
rozhovoru s rodičem. Dávám své svolení výzkumnici, aby pořízené videonahrávky a audionahrávky 
použila za účelem sepsání diplomové práce a nebudou bez dalšího souhlasu použity pro jiné účely. 
Souhlasím, že pořízené záznamy budou analyzovány, zvukový záznam doslovně přepsán do diplomové 
práce a že výzkumnice může citovat informace, které jsem ji během rozhovoru poskytl/a. 

Byl/a jsem seznámen/a se způsobem zachování důvěrnosti a ochraně identity mne i mého dítěte během 
výzkumu i po jeho skončení. 

Moje účast v projektu je dobrovolná a jsem si vědom/a, že mohu kdykoliv ukončit svoji účast v projektu či 
mohu odmítnout odpovědět na položenou otázku. Z ukončení rozhovoru ani z vystoupení z projektu 
neplynou žádné negativní důsledky. 

Jako zákonný zástupce dávám tento souhlas na účast ve výzkumném projektu i za své dítě. 

Svým podpisem souhlasíte s výše uvedeným. 

Jméno dítěte: 

Jméno respondenta/respondentky:   Jméno řešitele projektu: 

 

Podpis:       Podpis: 

 

Datum: 

 

V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete obrátit na jeho hlavní řešitelku, Bc. Veroniku 
Župovou (777683146, veronika.zupova@nautis.cz). 

 

 

 

 

 

mailto:veronika.zupova@nautis.cz
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Příloha 8 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vyplněním a podpisem tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytuji Bc. Veronice Župové, 
narozené 5. 9. 1992, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních a 
citlivých údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu trvání, o mém dítěti a o mně, jakožto zákonném 
zástupci: 
 
Jméno a příjmení dítěte: 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: 
 

Osobní údaj Účel 
zpracování 

Doba, po kterou je 
souhlas poskytnut 

Souhlasím 
(nehodící se škrtněte) 

Informace o dítěti -  
jméno, příjmení, datum 
narození, diagnóza 

Výzkum v rámci 
diplomové práce 

do obhájení 
diplomové práce 

ANO NE 

Informace o zákonném 
zástupci dítěte – jméno, 
příjmení, email, telefonní 
kontakt 

Výzkum v rámci 
diplomové práce 

do obhájení 
diplomové práce 

ANO NE 

Videozáznam volné hry 
rodič-dítě 

Výzkum v rámci 
diplomové práce 

do obhájení 
diplomové práce 

ANO NE 

Audiozáznam rozhovoru se 
zákonným zástupcem 
dítěte 

Výzkum v rámci 
diplomové práce 

do obhájení 
diplomové práce 

ANO NE 

Náhled do diagnostické 
zprávy z vyšetření 

Výzkum v rámci 
diplomové práce 

do obhájení 
diplomové práce 

ANO NE 

 
Souhlas je udělen dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(dále jen „GDPR“) a to na výše uvedenou dobu po udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. 
 
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Veronice Župové. V diplomové práci (dále jen „DP“) 
budou osobní údaje anonymizovány, videozáznamy budou zpřístupněny navíc i vedoucí DP (Mgr. 
Veronice Šporclové, PhD.), druhému pozorovateli kvůli ověření reliability a oponentovi DP, 
audiozáznamy rozhovorů budou přepsány do DP. Veškeré získané osobní údaje, videozáznamy a 
audiozáznamy budou uchovávány v zaheslovaném souboru v soukromém počítači. 
 
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli zcela nebo zčásti odvolat. Prohlašuji, že 
poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto 
změnu oznámím. Byl/a jsem poučena o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu na přístup 
k osobním údajům, na výmaz osobních údajů a na omezení zpracování osobních údajů. Dále prohlašuji, 
že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí osobních a citlivých údajů prostřednictvím tohoto souhlasu 
je zcela dobrovolné. 
 

V     dne      Podpis zákonného zástupce 


