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ABSTRAKT 

Cílem této závěrečné práce je popsat a vyhodnotit vzdělávání žáka s autismem ve škole 

hlavního vzdělávacího proudu podle principů aplikované behaviorální analýzy. Výchozí 

metodou je Pensylvánský projekt verbálního chování, který byl implementován na české 

základní škole. Práce přináší teoretický popis této vzdělávací metody a dílčích technik. Jejich 

praktické uplatnění pak názorně přibližuje výzkumná kazuistika žáka, který byl sledovaný 

v rámci výzkumného šetření. V této výzkumné kazuistice jsou analyzovány vstupní dovednosti 

sledovaného žáka a zhodnoceny jeho pokroky v dílčích oblastech nejen podle diagnostického 

materiálu VB-MAPP. Klíčový je popis rozvoje verbálního chování, které tato vzdělávací 

metoda systematicky rozvíjí, a který  je nedílnou součástí aktivní účasti žáka ve společném 

vzdělávání. Práce přináší nový pohled na vzdělávání žáků s autismem v rámci společného 

vzdělávání na základní škole. Žáci zapojeni do tohoto způsobu vzdělávání mohou do školy 

nastoupit, přestože ještě nejsou verbálně dostatečně vybaveni a neměli by benefit z frontálního 

vyučování a společné výuky. Do kmenové třídy jsou integrováni s ohledem na své aktuální 

dovednosti. Proces postupné integrace je zcela individuální a vychází z připravenosti 

konkrétního žáka. Je možné i neverbálním dětem s autismem nabídnout vzdělávání ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu? Pensylvánská zkušenost s 600 třídami při běžných základních 

školách je zajímavým příkladem systémového řešení inkluzivního vzdělávání. V rámci této 

práce jsou pojmenovány specifika vzdělávacího procesu založená na aplikované behaviorální 

analýze se zaměřením na verbální chování. Můžeme i v našich školách vytvořit takové 

technické a personální zázemí, abychom i žákům s autismem nabídli kvalitní vzdělávání 

v rámci hlavního vzdělávacího proudu?  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Aplikovaná behaviorální analýza, verbální chování, diagnostický materiál VB-MAPP, 

intenzivní učení v dílčích krocích (ITT), výuka v přirozeném prostředí (NET) 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to describe and evaluate the education of an autistic pupil in the 

mainstream school according to the principles of applied behavioural analysis. The default 

method is the Pennsylvania Verbal Behavior Project, which was implemented at a Czech 

primary school. The thesis presents a theoretical description of this educational method and its 

particular techniques. Their practical application is illustrated by the research case study report 

of a pupil, who was observed in my research. In this research case analysis, I have analysed the 

input skills of the observed pupil and his progress in particular areas and evaluated status not 

only according to the VB-MAPP diagnostic material. Description of the development of verbal 

behaviour is the core objective systematically developed by this educational method and it is 

an integral part of the pupil's active participation in joint learning. The thesis comes with a new 

perspective on the education of pupils with autism in the framework of common education at 

primary school. Pupils involved in this type of education can enter the school even though they 

are not yet adequately equipped with verbal skills and would not benefit from frontal teaching 

and common learning process. They are integrated into the ordinary class with respect to their 

current skills. The process of gradual integration is completely individual and is based on the 

readiness of a particular pupil. Can a non-verbal child with autism be offered education in 

mainstream schools? The 600-class Pennsylvanian experiment in ordinary primary schools is 

an interesting example of a systemic solution for inclusive education. The specifics of the 

educational procedures based on applied behavioural analysis with focus towards verbal 

behaviour are described in my thesis. Are we able to provide technical and staffing facilities in 

our schools and offer high-quality mainstream education also to autistic pupils? 

 

KEYWORDS 

Applied Behavioral Analysis, Verbal Behavior, Diagnostic Material VB-MAPP, Intensive Trail 

Teaching (ITT), Natural Environment Training (NET) 
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Úvod 

Vzdělávání založené na aplikované behaviorální analýze se opírá o principy chování a učení 

(Cooper, Heron a Heward, 2007), které jsou aplikovány individuálně, na základě hodnocení 

nejvyšší dosažené úrovně žáka (Barbara, 2019).  Cílem takového vzdělávání je, aby si každý 

žák osvojil to, co mu momentálně umožní jeho nejlepší rozvoj, který pro něj bude osobně 

a sociálně přínosný (Schramm, 2006). Pensylvánský projekt verbálního chování přináší 

ucelenou metodu, zpracovanou takovým způsobem, aby její realizace byla dosažitelná 

v běžných školách hlavního proudu. Obsah vzdělávání jednotlivých žáků je odlišný, vzhledem 

k jejich vývojové úrovni a nevyrovnanému vývojovému profilu.  Nicméně jednotlivé techniky 

výuky, které tvoří tuto ucelenou metodiku rozvoje verbálního chování, jsou vhodné 

k programování výuky pro žáky různé úrovně. (Finarelli, 2009) Cílem této práce je popsat 

metodu a formu tohoto vzdělávacího projektu. Protože se jedná o nový pohled na integraci žáků 

s autismem do škol hlavního vzdělávacího proudu, věřím, že výzkum provedený v rámci této 

závěrečné práce přispěje k jeho objektivnímu popisu.  

Metoda vychází z myšlenky postupné přípravy a integrace každého konkrétního žáka do 

kmenové třídy. Tento přístup umožňuje žákům účast na společném vzdělávání a tak snižuje 

jejich vyloučení z komunity. Žáci se vzdělávají v jedné škole se svými vrstevníky a sourozenci 

v blízkosti svého bydliště. Zároveň jim metoda vycházející z individuálních potřeb umožňuje 

překonat bariéry ve společném vzdělávání. Mezi bariéry žáků s autismem patří především 

deficit v řeči, včetně jejího porozumění, sociální komunikaci a hře. Překonání handicapu těchto 

žáků spočívá především v kompenzaci  jejich verbální nedostatečnosti na všech úrovních 

komunikace. (Schramm, 2006) To do takové míry, aby pro ně bylo vzdělávání s vrstevníky 

přínosem. Tato metoda přináší žákům s autismem taková podpůrná opatření, jako je 

individuální výuka, výrazná úprava minimálních výstupů a v neposlední řadě podpora asistenta 

pedagoga. To jim pomáhá zejména ze začátku školní výuky, kdy ještě nemají dostatečné 

dovednosti pro zvládnutí frontální výuky.  

Kapitoly postupují od nejobecnější první kapitoly, která přibližuje vědní obor aplikované 

behaviorální analýzy, přes užší podobor verbálního chování, až ke kapitole přinášející podrobný 

popis Pensylvánského projektu verbálního chování. Diplomovou práci uzavírá konkrétní 

příklad výzkumné kazuistiky, která popisuje vzdělávání žáka s autismem touto metodou. 
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1 Aplikovaná behaviorální analýza 

Def.: Věda, ve které jsou techniky odvozené od principů chování systematicky aplikované 

s cílem zlepšit sociálně významné chování (Baer, 1968) 

Aplikovaná behaviorální analýza je odvětví behaviorální analýzy tedy „Vědy, která zkoumá 

faktory v prostředí ovlivňující chování.“ (Cooper, Heron a Heward, 2007) 

Behaviorální analýza zahrnuje jako vědní obor experimentální i aplikovanou část. (Cooper, 

Heron a Heward, 2007) V rámci experimentálního odvětví byly objeveny principy chování 

a učení vlastní všem živým organismům tak, jak je popsal B. F. Skinner ve své knize The 

behavior of organism (1938). Tyto principy byly poprvé aplikovány ve vzdělávání dětí 

s autismem týmem pracovníků z kalifornské univerzity vedeným O. I. Loovasem. A to v rámci 

studie, při které bylo zkoumáno 59 dětí s autismem, a byly aplikovány různé vzdělávací 

metody. Přičemž 19 dětí, se kterými se pracovalo v intenzivním 40hodinovém programu 

založeném na ABA, vykazovalo nejlepší výsledky. Tyto výsledky byly potvrzeny i navazující 

studií z roku 1993. (Barbara, 2019, str. 19) Výstupem jejich práce je Lovaasův program, první 

intervenční program pro děti s autismem, vycházející z aplikované behaviorální analýzy. Tento 

program byl publikován v jeho knize Teaching Developmentally Disabled Children: The Me 

Book (1981). Postupem času byl obohacen o některé prvky verbálního chování (Schramm, 

2006) a je známý jako program brzké a intenzivní behaviorální intervence (Early and intensive 

behavior intervention). Tato intervence je koncipována jako intenzivní program s doporučeným 

rozsahem realizované terapie 5-7 dní v týdnu, v celkovém rozsahu 40 hodin týdně. Raný 

program cílí na eliminaci atypického chování a rozvoj dovedností potřebných k učení, výuka 

probíhá ve formátu jeden terapeut k jednomu dítěti. Později již výuka může být skupinová, 

s důrazem na kognitivní a sociální dovednosti. (Roane a kol., 2016) 

Následný výzkum ovšem prohloubil poznatky aplikované behaviorální analýzy vycházející 

z první Lovaasovi studie, což vyústilo mimo jiné ve znovu objevení knihy Verbálního chování 

od B. F. Skinnera na Western Michigan University v 70. letech (Barbara, 2019) a praktickému 

založení podoboru aplikované behaviorální analýzy – analýzy verbálního chování (VB/ABA). 

Tým vedl Dr. Jack Michael a o první verzi hodnocení verbálního chování a intervenčních 

programech hovoří dnes jeho tehdejší doktorand Mark L. Sundberg (in Barbara, 2019) jako 

o takových, které byly navrženy pro odborníky vyškolené v behaviorální analýze, ale byly 

obtížně srozumitelné pro rodiče. Proto se je s kolegy snažili v následujících 25 letech upravit 

tak, aby byly pro uživatele přijatelnější a srozumitelnější. Což se stává výhodou nejen pro 



10 

 

rodiče, kteří jsou někdy odkázáni na samostatnou práci se svými děti, ale i pro učitele 

v programech jako je Pensylvánský projekt verbálního učení. Pokud chceme totiž dětem ve 

státních školách nabídnout pokrok, který přináší program založený na ABA, nelze do každé 

třídy obsadit behaviorálního analytika, nýbrž potřebujeme dobře proškolené učitele 

a srozumitelné materiály. 

V následujícím textu si přiblížíme základní principy chování a učení, které se uplatňují ve všech 

intervenčních programech založených na aplikované behaviorální analýze. Podoboru 

verbálního chování je pak věnována celá další kapitola. 

1.1 Principy chování a učení 

Principy chování a učení popsal ve třicátých letech minulého století Benjamin Franklin Skinner. 

Pojmenoval tak způsob jakým se živé organismy chovají a učí v závislosti na podnětech 

z vnějšího prostředí. Tento způsob učení pojmenoval operantní podmiňování, přičemž vyšel 

z klasického podmiňování I. P. Pavlova, i práce zakladatelů behaviorismu, J. B. Watsona a E. 

L. Thorndika. 

Vzhledem k tématu této závěrečné práce jsou níže u jednotlivých principů učení, které ovlivňují 

výskyt chování jedince v budoucnu, uvedeny příklady vztahující se k problematice výuky žáků 

s autismem. 

Posílení 

„Posílení chování se vyskytuje, když změna stimulu bezprostředně následuje reakci jedince 

a zvyšuje budoucí frekvenci tohoto typu chování za podobných podmínek.“ (Cooper, 2014, s. 

14) 

Může se jednat o pozitivní či negativní posílení. Pozitivní posílení znamená, že něco přibude 

do prostředí. Příkladem pozitivního posílení je, když dítě řekne slovo „houpat“ a dospělý ho 

okamžitě pohoupe. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že když bude chtít dítě příště znovu 

pohoupat, vysloví stejné slovo, protože přineslo kýženou změnu v prostředí – houpání. 

Negativní posílení znamená, že něco z prostředí zmizí, respektive je odebráno, pokud to 

předtím působilo jako averzivní stimul. Příkladem je situace, kdy má učitel k žákovi požadavek 

na splnění úkolu a žák ho nechce splnit. Žák začne křičet a učitel ho pošle ze třídy pryč. Chování 

žáka bylo tak posíleno odstraněním nepříjemného požadavku z prostředí, pravděpodobně tedy 

bude příště v situaci, kdy znovu dostane náročný úkol, křičet znovu. Chování se tedy vyskytuje 
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v závislosti na tom, co se po takovém chování vyskytlo v minulosti. Pokud říkáme, že jsme 

chování posílili, znamená to, že se pravděpodobně v budoucnu vyskytne znovu. Princip posílení 

úzce souvisí s dalším principem chování – motivační operací. 

Trest 

„Trest nastane, když změna stimulu bezprostředně následuje reakci a  snižuje budoucí frekvenci 

tohoto typu chování za podobných podmínek.“ (Cooper, 2014, s. 14) 

Trest je opakem posílení, tedy taková změna stimulu v prostředí, která následuje po chování 

a snižuje pravděpodobnost chování v budoucnu. Pozitivní trest znamená, že něco přibude do 

prostředí. Příkladem takového pozitivního trestu může být, že když žák v hodině nepracuje, 

dostane extra příklad navíc. Negativní trest znamená, že z prostředí zmizí něco, co je pro jedince 

posilující. Například pokud žák poškozuje hračku, je mu na určitý čas odebrána. 

Vyhasínání 

„Hlavním účinkem je snížení frekvence chování, dokud nedosáhne stejné úrovně, jako předtím 

než začalo být posilováno nebo se nakonec zcela nepřestane vyskytovat.“ (Cooper, 2014, s. 7) 

Pokud mluvíme o vyhasínání, myslíme tím proces, kdy přestane být posilováno chování, které 

v minulosti posilováno bylo. Například může jít o situaci, kdy žák získával pozornost paní 

učitelky, pokud křičel a pak ji přestane dostávat. Takové chování, které přestane být posilováno, 

časem vymizí z repertoáru chování. V takové situaci je ovšem velmi důležité, abychom žáka 

naučili nějaký druh náhradního chování, které může pro uspokojení svých potřeb funkčně 

uplatňovat. V případě tohoto žáka ho například můžeme naučit zvednout ruku, pokud potřebuje 

pozornost učitelky. 

S tím úzce souvisí pojem výbuch při vyhasínání, který se může vyskytnout na začátku 

intervence, když je implementován postup k vyhasínání chování. (Cooper, 2014, str, 7) 

V takovou chvíli se intenzita chování naopak zvýší a jedinec může použít i chování, které ještě 

předtím nepoužil, a to za účelem dosažení posílení svého chování a dosažení žádané změny 

v prostředí. Takové chování je dočasné a v intervenci je velmi důležité takovou reakci neposílit, 

protože by se jedinec naučil, že právě takové chování je třeba k dosažení toho, co chce. 
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Kontrola stimulem 

„Taková situace, ve které je frekvence, latence, trvání nebo amplituda chování změněna 

přítomností, nebo nepřítomností předcházejícího stimulu.“ (Cooper, 2014, str. 17) 

Takový stimul nazýváme diskriminační stimul (SD). Je to právě ten stimul, který je aktuálně 

přítomný a u  kterého byly v minulosti posíleny specifické odpovědi a zároveň v jeho 

přítomnosti nebyly posíleny odpovědi jiné. Stejně tak platí, že pokud se stejná odpověď 

vyskytla v přítomnosti jiného stimulu, nebyla posílena. Tato historie diferenciálního zesílení je 

důvodem, proč SD zvyšuje momentální frekvenci chování. Jednoduchým příkladem je výuka 

taktu, kdy jedinec popisuje to, co vidí, slyší nebo cítí. Učíme žáka například takt pes. Pokud 

v přítomnosti obrázku psa a otázky „Co to je?“ žák odpoví „pes“, tato odpověď je posílena. 

Pokud odpoví „kočka“ tak odpověď posílena nebude. Tím se při dostatečném opakování zvýší 

pravděpodobnost, že žák bude v budoucnu odpovídat při presentaci tohoto diskriminačního 

stimulu, kterým je obrázek psa, a otázce „Co to je?“ slovem pes. Pokud odpovědi kontroluje 

správný stimul a učitel správně uplatňuje posílení odpovědi, žák se tak naučí, že odpověď „pes“ 

v přítomnosti tohoto stimulu vede k získání posílení  

Motivační operace 

„Motivační operace (MO) je environmentální proměnná, která mění hodnotu posílení, 

případně trestu, a tím účinnost některých podnětů, předmětů nebo událostí; a tím mění (zvyšuje 

nebo snižuje) aktuální frekvenci veškerého chování, které bylo posíleno nebo potrestáno tímto 

podnětem, předmětem nebo událostí.“ (Cooper, 2019, str. 11) 

Motivační operace je princip, který funguje v úzké vazbě s posílením chování. Každá 

intervence založená na ABA by měla začínat hodnocením posílení. Jinými slovy zjistíme, jaké 

předměty, pochutiny nebo aktivity jsou pro daného jedince posilující, tedy pokud se vyskytnou 

po chování, zvýší pravděpodobnost výskytu tohoto chování v budoucnu. Budeme například 

pracovat s žákem, který má moc rád houpání a čokoládu. Budou to naše nejsilnější posílení. 

Pokud ovšem krátce před společným sezením strávil náš žák hodinu na houpačce a mezitím 

snědl velkou čokoládu, v ten moment toto posílení ztratí dočasnou hodnotu. Nebude se tedy 

vyskytovat motivační operace, přítomné posílení nebude mít pro žáka žádnou hodnotu a to 

povede k tomu, že se žádoucí chování zřejmě nevyskytne v takové kvalitě, jakou jsme 

očekávali.  
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1.2 Dimenze aplikované behaviorální analýzy 

V roce 1968 poprvé Baer, Wolf a Riesley ve svém článku doporučili, aby byla aplikovaná 

behaviorální analýza definována sedmi dimenzemi. Vedla je k tomu potřeba definovat 

aplikovanou část vědy o chování a učení behaviorální analýzy. Vyjádřili názor, že lepší 

aplikace vědy povede k lepšímu stavu společnosti, jelikož se odvíjí od chování jejích členů. 

Tyto dimenze umožňují analytickou behaviorální aplikaci, tedy proces aplikace behaviorálních 

principů a zároveň vyhodnocení, zda mohou být sledované změny připisovány aplikačnímu 

procesu, či ne. Každá studie, která může být použita k relevantní analýze chování, by tedy měla 

splňovat následující dimenze. 

Aplikovaná 

První dimenze znamená, že intervence založená na aplikované behaviorální analýze by měla 

mít vždy za cíl pozitivní změnu lidského života pro konkrétního jedince. Chování, které je 

cílové, by tedy vždy mělo být sociálně významné. Zde můžeme vidět rozdíl oproti 

experimentální části vědy, která může například stravování dětí sledovat z pohledu vlivu na 

metabolické změny v těle, ale aplikované odvětví se zaměří na stravovací návyky dětí, které 

mají například potíže s příjmem potravy a cílem intervence bude změnit jejich návyky. Tedy 

první otázkou v aplikovaném výzkumu by vždy mělo být „Jak je toto chování nebo tento stimul 

důležité právě pro tohoto jedince?“ 

Behaviorální 

Intervence je vždy zaměřena na konkrétní chování. Místo vyhodnocování dotazníků tedy 

sledujeme reálné chování například ve třídě. Chování musí být měřitelné a pozorovatelné. 

Ovšem než budeme jakékoli chování pozorovat a měřit, je potřeba si jej přesně definovat, 

abychom dokázali přesně analyzovat, jestli opravdu došlo ke změně v chování. V případě 

experimentu je například důležité oddělit změnu chování pozorovaného jedince od změny 

chování experimentátora, respektive behaviorálního analytika.  

Analytická 

Analýza chování v kontextu této terminologie vyžaduje možnou identifikaci událostí, které jsou 

zodpovědné za výskyt případně absenci daného chování. Můžeme mluvit o analýze chování ve 

chvíli, kdy nad ním máme kontrolu. Taková kontrola nám umožňuje chování „vypnout 

a zapnout“ změnou proměnných, které se nachází v prostředí. Tím se demonstruje funkční 
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vztah mezi prostředím a změnou v cílovém chování v některé měřitelné dimenzi a analytická 

dimenze je tak splněna.  

Technologická 

Naplnění této dimenze v praxi znamená, že všechny techniky, které v intervenci používáme, 

musí být přesně identifikovány a popsány. Jednoduše můžeme vyhodnotit postup jako 

technologický, pokud by ho při čtení jeho popisu, který je jen psaný, byl schopen podobně 

vyškolený terapeut nebo například učitel zopakovat se stejným výsledkem. K tomu je nezbytné 

popsat všechny proměnné, jako je například rozvrh posílení, okolní stimuly a podmínky, a to 

i v případě, že je intervence zaměřena například na rozvoj hry. 

Konceptuálně systematická 

Donald Baer a jeho kolegové vyjádřili doporučení k optimálnímu rozvoji oboru aplikované 

behaviorální analýzy tak, aby její postupy nesly nejenom kvalitní technologický popis, ale aby 

byly vždy relevantní i ve vztahu k principu chování, se kterým se v dané intervenci pracuje. 

Nestačí tedy jen popsat například způsob, jakým budou žáci plnit společné úkoly při sportovní 

aktivitě, ale i sociální dopad takové aktivity ve vztahu k základním konceptům rozvoje chování. 

Stejně tak můžeme například popsat výuku diskriminace barev, a jaké barvy se žák bude učit 

poznávat, zároveň bychom však u takové intervence měli popsat metodu bezchybného učení 

a snižování promptů. V obou těchto příkladech je celkový popis adekvátní pro úspěšnou 

replikaci čtenářem. A co je velmi důležité, čtenář se tím učí, jak může podobné postupy odvodit 

ze základních principů. Díky tomu máme k dispozici technologický základ a ne jen kolekci 

jednotlivých metod. 

Efektivní 

Výsledky aplikace behaviorálních technik by měly přinést dostatečně velký efekt v praktické 

rovině, jinak tuto aplikaci považujeme za neúspěšnou. Zde je úplně jiná situace oproti 

neaplikovanému výzkumu, kdy můžeme v rámci výzkumného šetření sledovat i malé, ovšem 

dobře podložené změny. V praktickém životě nám jde ovšem o reálnou pozitivní 

a dlouhodobou změnu lidského života. 

Generalizující 

O změně v chování můžeme mluvit, pokud je trvalá a rozšíří se do různých dalších prostředí, 

respektive dojde k přenosu na další podobné chování. Například pokud dítě dochází na sezení 
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k logopedce, ke zlepšení artikulace by mělo dojít i doma a ve škole, aby změna chování měla 

sociálně významný dopad. Kvalitní intervence by měla být navržena tak, aby docházelo ke 

generalizaci, a měla by mít také nástroje k jejímu ověření. (Baer, 1968) 

1.3 Certifikace ABA 

Minimální standard kvality a konzistence služeb všech, kteří praktikují aplikovanou 

behaviorální analýzu, zajišťuje Certifikační komora behaviorálních analytiků. Její působení je 

mezinárodní a sdružuje tak odborníky z tohoto oboru po celém světě. Každý zájemce 

o certifikaci musí doložit minimální vzdělání pro danou úroveň certifikace, vykonat daný počet 

hodin praxe pod supervizí behaviorálního analytika a složit mezinárodní zkoušku. Tím se 

certifikovaný odborník zavazuje k dodržování etického kodexu a svou certifikaci průběžně 

potvrzuje re-certifikací. 

Nezávisle praktikovat mohou behaviorální analytici s certifikací na úrovni BCBA nebo BCBA-

D. Ti mohou nezávisle vést intervenci, a zároveň realizovat supervizi pro asistenty 

behaviorálního analytika (BCaBA) a registrované behaviorální techniky (RBT). Tento obor 

nabízí ke studiu 45 univerzit na světě, a to na různých úrovních. Již zmíněný registrovaný 

behaviorální technik (RBT) absolvuje jednosemestrální kurz. Na bakalářském studiu pak lze 

studovat na pozici asistenta behaviorálního analytika (BCaBA), jenž podléhá supervizi BCBA. 

Pro nezávislé behaviorální analytiky je určeno magisterské či postgraduální studium, 1500 

hodin praxe a odpovídající certifikační zkouška. (Board certified behavior analyst, 2019) 

1.4 ABA v České republice 

Obor aplikované behaviorální analýzy (ABA) je v naší zemi velmi mladý. Ve školním roce 

2016/2017 byl na Masarykově univerzitě poprvé otevřen kurz pro registrované behaviorální 

techniky (RBT). V následujícím školním roce pak postgraduální kurz pro budoucí Behaviorální 

analytiky (BCBA), který bude tento rok dokončovat první studijní skupina asi 12 studentů. 

Zároveň Masarykova univerzita podpořila na zahraničních univerzitách druhou skupinu asi 15 

studentů. Tyto studenty po úspěšném absolvování jejich postgraduálních programů a realizace 

1 500 hodin praxe, čeká ještě mezinárodní certifikační zkouška v anglickém jazyce. 

V roce 2017 zákon 201/2017 Sb. ustanovil profese behaviorálního analytika a registrovaného 

behaviorálního technika jako nelékařská zdravotnická povolání. „Tím se mění zákon č. 96/2004 
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Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.“ (zákon 561/2004 Sb.) 

Aktuálně v České republice působí tři behaviorální analytici a čtyři registrovaní behaviorální 

technici. A to z celkového počtu více než 30 000 certifikovaných behaviorálních analytiků, 

a více než 55 000 registrovaných behaviorálních techniků na světě. (BACB certificant data, 

2019) 

V České republice se konají nejen semináře od Amiris Dipuglia, která je jednou z hlavních 

konzultantek Pensylvánského projektu verbálního učení, ale i oblíbené semináře od slovenské 

analytičky Zuzany Maštenové, a od letošního roku přednáší pro rodiče i Kateřina Chrapková 

a další slovenská kolegyně Ivana Trellová. Seminář směřující především k pedagogickým 

pracovníkům přednáší také Dita Chapman. 

Tyto behaviorálních analytičky navazují na skvělou tradici Vincenta Carbona a jeho pojetí 

analýzy verbálního chování a aplikované behaviorální analýzy. Jedná se o velmi moderní 

a kvalitní směr VB/ABA, který staví na zájmu dítěte a funkční komunikaci. Verbální chování 

bude více přiblíženo v následující kapitole.  

1.5 Poruchy autistického spektra a intervence ABA/VB 

Intervenci založenou na ABA můžeme aplikovat v celé řadě lidských odvětví včetně 

ekonomického managementu. Faktem ale zůstává, že téměř 70 % všech praktikujících 

behaviorálních analytiků pracuje s osobami s poruchou autistického spektra, dalších 8  % pak 

s dětmi s dalšími vývojovými poruchami a 12  % v jiném vzdělávání, jak vyplývá z výzkumu 

z roku 2016. (BACB certificant data, 2019) 
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Aplikovaná behaviorální analýza je známá rozsáhlou evidencí, která je založena především na 

výzkumech a studiích pocházejících ze zemí západní Evropy a  Spojených států amerických. 

Díky dlouhodobým a evidovaným výsledkům, je intervencí číslo jedna ve Spojených státech 

pro osoby s poruchou autistického spektra. (Schramm, 2011) Z těchto důvodů je v některých 

státech hrazena ze zdravotního pojištění a hledá si cestu i do veřejného školství. V České 

republice je často vnímána jako nová metoda“ a ne vždy je z vnějšku úplně jasné v čem se tak 

zásadně odlišuje od jiných způsobů vzdělávání žáků s autismem. Následující podkapitola 

stručně přiblíží, v čem můžeme nalézt podobnosti a v čem naopak rozdíly. 

Problematika žáků s poruchou autistického spektra, jejich vzdělávání a výchovy, byla již 

zpracována v celé řadě literatury i závěrečných prací. Přístupů ke vzdělávání těchto dětí je 

mnoho. Některé metody či techniky zaměřené na práci s jedinci s autismem mají mnoho 

společného. Obvykle staví na individualizaci, vizualizaci a strukturalizaci. (Čadilová, 2008) 

Nelze hovořit o tom, jestli něco z obsahu vzdělávání „je nebo není ABA“. Aplikovaná 

behaviorální analýza je na prvním místě vědní obor o učení a chování. Nejedná se tedy 

o intervenci či metodu. Můžeme ovšem znát principy ABA a na těch vystavět funkční metody 

práce s jedinci s PAS. Takové metody mohou zahrnovat i vizualizaci, například v případě 

mandování pomocí výměnného karetního systému, tak individualizaci v případě intenzivní 

výuky verbálního chování, nebo strukturalizaci v případě nácviku samostatné práce. 

1.5.1 Intervence založená na funkci chování 

Pro moderní postupy vycházející z ABA je typická intervence založená na funkci chování. 

Původní, někdy nazývána také Lovaasovská ABA, pracovala především s následky chování. 

To velmi zjednodušeně znamená, že pokud bylo chování pro jedince přínosné, následovalo jako 

následek posílení, pokud se naopak jednalo o chování nežádoucí, tak následoval trest nebo 
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postup k vyhasínání. Moderní ABA pracuje primárně s antecedenty chování, tedy s tím, co 

chování předchází. Nejedná se ovšem o vyhýbání problémovým situacím typu. Například 

pokud Pepík vystoupí dříve než na konečné zastávce, tak křičí, proto vystupujeme vždy na 

konečné, i když se pak musíme vracet a cesta je tak mnohem delší. Při práci s antecedentem 

behaviorální analytik na základě sběru dat provede funkční hodnocení, případně funkční 

analýzu, a odhalí předpokládanou funkci chování. Na základě toho navrhne intervenci, která 

obsahuje nejen práci s následky chování, aby nežádoucí chování nebylo posilováno, ale 

především navrhne, jaké alternativní chování se bude žák učit, aby se tak změnily antecedentní 

podmínky. 

Zjednodušený příklad intervence: 8letý Igor s autismem kope nohama do stěny, když nemá 

pozornost druhých lidí déle než 10 minut. Nemá žádný funkční komunikační systém, jakým by 

si o pozornost druhé osoby mohl říct. Behaviorální analytik by tedy mohl navrhnout několik 

kroků: 

A) Matka bude mít během dne u pasu vibrační časovač a každých 7 minut poskytne Igorovi 

pozornost, jako je pohlazení, pochvala, malý kousek dobroty. 

B) Každý den bude mít Igor s matkou dvě 30minutová sezení zaměřená na výuku mandů. 

Bude se učit říkat si o věci, které chce.  

C) Pokud začne Igor kopat do stěny v čase, kdy nemá pozornost druhé osoby, nikdo na to 

nebude reagovat.  

1.6 Etické aspekty behaviorální intervence 

Práce behaviorálních analytiků, asistentů, techniků i všech, kteří studují aplikovanou 

behaviorální analýzu na jakémkoli stupni, je vázána Souborem etických a profesních zásad pro 

behaviorální analytiky (etickým kodexem) vydaným Výborem pro certifikaci behaviorálních 

analytiků (BACB - The Behavior Analyst Certification Board). Zásady etického chování 

behaviorálních analytiků jsou rozděleny do deseti sekcí. Součástí je i terminologický glosář,  

který usnadňuje orientaci i klientům behaviorálních analytiků, kteří nejsou dostatečně znalí 

terminologie. 

Etický kodex obsahuje následující oblasti: 

●  Odpovědné chování behaviorálního analytika 
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●  Odpovědnost behaviorálního analytika vůči klientovi 

●  Hodnocení chování 

●  Behaviorální analytik a program změny chování 

●  Behaviorální analytik v pozici supervizora 

●  Etická odpovědnost behaviorálního analytika ve vztahu k profesi behaviorální analýzy 

●  Etická odpovědnost behaviorálního analytika vůči kolegům 

●  Veřejná prohlášení 

●  Behaviorální analytik a výzkum 

●  Etická odpovědnost behaviorálního analytika vůči BACB (BACB, 2019) 

 

Tato kapitola přiblížila základní terminologii aplikované behaviorální analýzy, včetně dimenzí 

aplikované behaviorální analýzy, které jsou závazné pro každou intervenci či vzdělávací 

metodu z ní vycházející. Aplikovaná behaviorální analýza je rozsáhlý obor vědy o chování 

a učení.  Cílem této závěrečné práce je stručné uvedení do její problematiky jako úvodu pro 

výzkumné šetření, které tuto práci uzavírá konkrétní výzkumnou kazuistikou. Kapitola dále 

nastínila aktuální situaci v České republice, kde se intervence založená na aplikované 

behaviorální analýze stala nadějí pro řadu rodin, které vychovávají dítě s autismem. 

Masarykova univerzita i další organizace pořádající semináře nejen pro rodiče dětí s autismem, 

vykročila bezesporu dobrým směrem, když zvolily z rozsáhlého oboru ABA právě vzdělávání 

v oblasti verbálního chování, které cílí na rozvoj funkční komunikace jako základního kamene 

pro jakýkoli další rozvoj lidské bytosti. Tento podobor ABA – verbální chování 

přiblíží  následující kapitola.  
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2 Verbální chování 

Definice 

Verbální chování je takové chování jedince, které dosahuje změny v prostředí prostřednictvím 

chování někoho jiného. Posílení chování je tedy nepřímé, zatímco neverbální chování dosahuje 

změny přímým (fyzickým) zásahem do životního prostředí. Dále je verbální chování 

definováno tím, že druhá osoba musí mít naučený repertoár, který posiluje chování mluvčího, 

protože tento repertoár umožňuje sociální kontrolu. Základními formami verbálního chování 

jsou mand, takt, verbální imitace (echo), psaný text, intraverbální chování a receptivní reakce 

(chování posluchače). (Michael in Skinner, 2014) 

Verbální chování je podobor aplikované behaviorální analýzy, který definoval F. B. Skinner 

v roce 1957 ve své knize Verbal Behavior. Cílem jeho díla bylo dokázat, že rozvoj lidské řeči 

podléhá stejným principům chování jako kterékoli jiné chování.  

„Skinnerova analýza verbálního chování není instruktážní strategií nebo metodou učení – je to 

analýza. Analyzuje kontexty prostředí, ve kterém se určité verbální reakce vyskytují.“ (Esch and 

Esch in Chrapková, 2016) 

Terminologie 

Terminologie tohoto podoboru není momentálně zcela ucelená. V našich podmínkách se zřejmě 

nejčastěji setkáme s jednoduchým označením verbální chování (VB, Verbal Behavior), nebo 

s delším označením odkazující na to, že se nejedná o metodu či techniku, nýbrž o analýzu 

verbálního chování (Verbal Behavior Analysis), aplikované verbální chování (AVB, Applied 

Verbal Behavior), či označení naopak odkazující na celý obor ABA, tedy verbální přístup 

aplikované behaviorální analýzy (Verbal Approach of Applied Behavioral Analysis) nebo 

kombinace zkratek VB-ABA nebo ABA/VB (Chrapková, 2016) 

Verbální chování jako podobor behaviorální analýzy 

„Analýza verbálního chování nahlíží na rozvoj řeči podle stejného formátu ‚ABC‘ (Antecedent, 

Behavior, Consequence) jako na kterékoli jiné non-verbální chování. Shodně se jedná o koncept 

operantního podmiňování. Předmětem pozorování je funkční vztah mezi tím, co předchází 
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chování (antecedent), reakcí (chováním) a důsledkem, který po chování následuje 

(konsekvent).“  (Chrapková, 2016) 

Mezi přední odborníky rozvíjející tento směr patří Jack Michael, Mark Sundberg a Joe Spradlin. 

Díky jejich vytrvalé práci se stalo verbální chování terapií volbou číslo jedna pro děti 

s autismem ve Spojených státech amerických, a to již v letech 1990-2000. Jeden z hlavních 

důvodů tohoto úspěchu je, že verbální chování zapojilo rodiče dětí jako nejvíce důležité učitele. 

Mohou tak učit svoje děti verbálnímu chování během každodenních interakcí. (Schramm, 2006) 

Cílová skupina 

V dnešní praxi se behaviorální analytici, kteří se zaměřují ve své praxi na oblast verbálního 

chování, věnují rozvoji funkční komunikace u jedinců s deficity v této oblasti. Prakticky se 

jedná o aplikaci metod a technik vycházejících z principů ABA, ovšem se zaměřením na funkci 

a následný rozvoj řeči, respektive schopnosti komunikovat. Analýza verbálního chování 

a metody z ní odvozené jsou vhodné pro všechny děti, které jsou neverbální, nebo jejich 

verbální chování není dostatečně rozvinuté pro funkční komunikaci. Tento přístup je vhodný 

i pro děti, které jsou i nevokální, tedy nevydávají žádné vokalizace, aby se mohly učit používat 

řeč ke komunikaci s okolím. Takové děti používají znaky, případně výměnný obrázkový 

systém. (Carbon, 2010) 

Děti s deficitem v komunikaci nemusí mít jen diagnózu autismu, ale může se jednat i o děti 

s jinou vývojovou vadou, jako je například vývojová dysfázie. Vzdělávací program založený 

na analýze verbálního chování může být vhodný i pro děti s mentálním postižením, Downovým 

syndromem, děti cizinců, a dále pro všechny jedince, kteří potřebují systematickou podporu 

rozvoje řeči včetně porozumění.  

2.1 Rozvoj verbálního chování 

Většina dětí se již od útlého věku učí komunikovat se svou rodinou i vrstevníky. Rozvoj řeči 

úzce souvisí s rozvojem myšlení i rozvojem sociálních dovedností, dítě se učí komunikovat 

specifickým způsobem v různých situacích a s rozlišnými sociálními skupinami. Komunikace 

je tedy důležitým faktorem socializačního procesu a jako taková se stává i bariérou ve 

vzdělávání, pokud není dostatečně rozvinutá. Žáci s vývojovými poruchami, včetně poruch 

autistického spektra a psychickými poruchami, mohou mít potíže ve vyjádření svých myšlenek, 
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porozumění mluvenému i psanému textu. Někteří žáci nekomunikují vůbec, nebo jejich 

komunikace není funkční. (Ryšánková, 2015) 

Robert Schramm (2006) dává specifika vzdělávání žáků s autismem do kontextu s jejich 

silnými, ale o to více neobyčejnými zájmy. Jejich motivace, pro jejich oblíbené ovšem z našeho 

pohledu netypické aktivity, je často tak silná, že může být náročné zaujmout je činnostmi, které 

vedou k jejich celkovému rozvoji. Zvláště pak pokud naše intervence cílí na jejich komunikační 

deficit, mohou být naše požadavky tak obtížné, že děti hned zpočátku odradí jejich náročnost. 

Jako bariéra v rozvoji komunikace může být i nízká motivace ke spolupráci. Děti s autismem 

často umí některá slova nebo gesta, ale nezopakují je na požádání. Jinými slovy, bez 

systematické podpory tyto děti obvykle nerozvíjí svůj potenciál, protože jejich silná motivace 

je často zaměřena jiným směrem, než je spolupráce a komunikace s druhými lidmi. Metody na 

rozvoj verbálního chování pracují systematicky s motivací dítěte, která je v oboru ABA 

označována jako motivační operace. (Cooper, 2007) Proto je jedna z prvních technik, s kterou 

se v intervenci začíná, obvykle trénink mandů. Mand je zpravidla první vyučovaný verbální 

operant. 

Výuka funkčního jazyka je bezesporu základním pilířem v úspěšné integraci osob s autismem 

nejen do škol, ale i do společnosti vůbec. Nejen pro komunikaci jako takovou, ale i proto, že 

rozvoj verbálního chování skoro vždy snižuje nežádoucí chování, jakým jsou například 

záchvaty vzteku, které jedince vylučují ze společnosti. (Barbara, 2019, str. 21) 

2.2 Verbální operanty 

Verbální operant je obvykle verbální odpověď posluchače. Je to tedy jednotka chování, která 

vzniká ve vztahu k druhé osobě. Není ovšem klasifikován svou délkou, tak jako jiné lingvistické 

kategorie, například fráze nebo věty. Verbální operanty jsou naopak definovány podle svojí 

funkce. Jsou to jednotky chování jednoho konkrétního jedince. Tak je popsal Skinner (2014) 

v knize Verbal behavior a uvedl následujících prvních šest verbálních operantů. 

Mand 

Mand je typ verbálního operantu při kterém si mluvčí něco žádá, když to chce nebo potřebuje. 

Jinými slovy pokud si jedinec přeje vodu, řekne „Voda“, dostane vodu.  „Mand je verbální 

operant, který je pod funkční kontrolou motivační operace a specifického posílení. To znamená, 

že mand je posilovaný specifickým následkem, tedy doručením toho o co si jedinec žádá.“ 
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(Cooper, 2007, s. 540) Proto bývá prvním verbálním operantem, který je v metodách verbálního 

chování vyučován. Je přítomná silná přirozená motivace a následek je pro jedince okamžitý 

a srozumitelný. Také u neurotypických dětí je mand první přirozeně se vyskytující verbální 

operant. (Bijou & Baer, 1965; Novak, 1996 in Cooper) Sezení zaměřené na rozvoj mandů jsou 

tedy součástí každého raného programu na rozvoj verbálního chování, a zařazují je dokonce 

i ABA programy, které nevychází z kompletní analýzy verbálního chování. (Schramm, 2006) 

Takt 

Takt je typ verbálního operantu, kdy jedinec verbálně pojmenovává to, co vnímá smysly, tedy 

obvykle to co vidí, slyší a cítí. Například dítě řekne „pes“, protože vidí psa. „Tento verbální 

operant je pod funkční kontrolou neverbálního diskriminačního stimulu a produkuje 

generalizované podmíněné posílení. Neverbální stimul se stává diskriminačním stimulem 

během procesu diskriminačního tréninku.“ (Cooper, 2007, s. 540) Například pes nemá funkci 

diskriminačního stimulu pro verbální odpověď „pes“, dokud není toto chování v přítomnosti 

stimulu, tedy psa, posíleno. Je to velmi důležitá dovednost a jedinci s autismem si tak vytváří 

slovní zásobu podstatných jmen a následně i sloves. Mohou se tak naučit pojmenovat i věci, 

osoby a činnosti, pro které nejsou motivování vlastním zájmem jako u mandů. Později tak 

mohou se svým okolím komunikovat o tom, co je obklopuje a sdílet své zážitky. Svět je plný 

neverbálních stimulů, které mohou být diskriminačním stimulem pro takt, proto je jejich výuka 

velmi důležitá. (Cooper, 2007) 

Verbální imitace (echo) 

Verbální imitace známá jako echo, je takový verbální operant, který se vyskytuje, když mluvčí 

opakuje verbální chování jiného mluvčího. Například žák řekne slovo „kočka“, potom co slyšel 

slovo kočka. Verbální imitací je i běžné opakování slov a frází, které říkají druzí lidé. (Cooper, 

2007) „Operant verbální imitace je kontrolovaný verbálním diskriminačním stimulem, který 

má korespondenci z bodu do bodu a formální podobnost s odpovědí.“ (Michael, 1982 in 

Cooper, 2007) Tato dovednost je klíčová pro výuku verbálních vokálních odpovědí, tedy 

takových odpovědí, kdy jedinec používá řeč. Dokud totiž žák nedokáže zopakovat slyšené, 

nelze vyučovat vokální odpovědí. Proto je schopnost imitace, včetně té verbální, velmi klíčová 

pro výuku mluvené řeči. Ve chvíli, kdy je žák schopný imitovat vokalizace, můžeme začít 

s tvarováním výslovnosti prvních slov. 
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Reakce na text 

Textové chování Skinner (in Cooper, 2007) definoval jako čtení, u kterého ovšem nemusí být 

důsledkem porozumění textu. Za chováním, kterému říkáme čtení s porozuměním, 

identifikoval další verbální operanty, jako je například intraverbální chování nebo receptivní 

instrukce. Reakce na text má tedy také korespondeci z bodu do bodu, ale nejedná se o formální 

podobnost. Při reakci na text vidí jedinec slovo čepice a říká „čepice“. K porozumění, že to je 

část oblečení, která se nosí na hlavě, potřebuje další verbální operant. Pochopení této analýzy 

verbálního chování je v praxi důležité pro porozumění, že dříve než se žáci učí funkčně číst, je 

důležité dostatečné množství dalších osvojených verbálních operantů, aby jim bylo čtení textu 

přínosné pro porozumění obsahu či následování psaných instrukcí. 

Intraverbál 

Tento typ verbálního operantu používá mluvčí, když reaguje na verbální chování druhého 

člověka jinou verbální odpovědí. Může se jednat o doplňování básniček, odpovědi na otázky, 

nebo vyprávění příběhu. Neurotypické děti začínají poměrně v útlém věku produkovat vlastní 

reakce na otázky, verbalizují vlastní řešení problémů. Verbální diskriminační stimul zde tedy 

evokuje odpověď, která nemá korespondenci z bodu do bodu. (Skinner in Cooper, 2007) 

První intraverbál žáka může být například odpověď na otázku „Kdo dělá í-ha-há?“ „Kůň.“ 

Intraverbání odpověď je ale i odpověď na otázku, kolik je 3 x 4, nebo doplnění odpočítávání 

„jedna-dva- ... Tři“. Pokud chceme takové verbální chování žáka vyučovat s porozuměním, je 

opět důležitá dostatečná zásoba taktů, jinak by se naučil spojení jen nazpaměť.  

Transkripce 

Pod tento verbální operant Skinner (in Cooper, 2007) zařadil nejen psaní slov podle slyšeného 

diktátu, ale i hláskování slyšeného slova. Mezi verbálním diskriminačním podnětem 

a odpovědí, je zde podobně jako u reakce na text, korespondence od bodu k bodu, ovšem také 

bez formální podobnosti. Jinými slovy, žák píše to, co slyší. U tohoto verbálního operantu 

mohou mít výhodu čeští žáci, protože v anglickém jazyce je výslovnost slova odlišná od 

psaného. Cooper (2007) zmiňuje, že v anglickém jazyce může být tvarování diskriminačního 

stimulu právě z tohoto důvodu obtížné. 

Další operanty, jsou odpovědí posluchače, nicméně ve výuce žáků s autismem a dalšími 

vývojovými poruchami řeči jsou velmi důležité. Zvláště u nevokálních žáků je schopnost 

motorické imitace klíčová pro výuku znaků.  
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Receptivní reakce (reakce posluchače) 

Tento verbální operant vyjadřuje porozumění řeči. Je to reakce jedince, který slyší instrukci, 

jež je verbálním diskriminačním stimulem a následně na ni reaguje neverbálním chováním. 

Jedinec je tedy posluchačem. (Cooper, 2007) Žáci, kteří mají malé porozumění řeči, se nejdříve 

učí jednoduché instrukce typu „dej dovnitř“ s předměty. Orientaci jim usnadňuje jednoznačný 

kontext. Později se učí instrukce bez předmětu, jako je například „zamávej“ a následně 

instrukce složené z více slov, přičemž je důležité, aby jednotlivým slovům v instrukcích 

rozuměli. Například pokud se žák učí reagovat na pokyn „vezmi si batoh“, měl by mít již 

zvládnutou receptivní reakci na pokyn „vezmi“ a osvojený takt batoh.  

Motorická imitace 

I motorický pohyb může být verbálním operantem, pokud se jedná o chování, které je 

zprostředkováno druhým člověkem. Při motorické imitaci druhá osoba opakuje pohyb, nebo 

činnost po druhém člověku. Jinými slovy napodobuje činnost druhého. Tato schopnost 

spontánní nápodoby se u dětí s autismem často přirozeně nevyskytuje. O to důležitější je ji učit, 

jelikož může v kolektivu sloužit jako přirozená kompenzace handicapu v oblasti porozumění 

řeči. Navíc je schopnost nápodoby základním předpokladem pro to, aby se jedinec mohl učit 

z přirozeného prostředí. Nejdříve se žáci učí napodobit jednoduché pohyby, například dát lžičku 

do hrnečku. Později jsou pak vedeni k imitaci vrstevníků v přirozeném prostředí.  
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Příklady analýzy verbálního chování 

Motivační operace 

(4 hodiny bez vody) 

Mand 

(vodu prosím) 

Specifické posílení 

(sklenice vody) 

Neverbální stimul 

(dítě vidí hračku auta) 

Takt 

(dítě říká „auto“) 

Generalizované podmíněné 

posílení (například pochvala) 

Verbální stimul s 

korespondencí z bodu do bodu 

a formální podobností 

Verbální imitace 

(dítě říká „auto“) 

Generalizované podmíněné 

posílení 

Verbální stimul bez 

korespondence z bodu do bodu 

nebo formální podobnosti 

(dítě slyší „kočky a …“ 

Intraverbál 

(říká „psi“) 

Generalizované podmíněné 

posílení 

Verbální stimul s 

korespondencí z bodu do bodu 

bez formální podobnosti 

Reakce na text 

(dítě říká „jablko“) 

Generalizované podmíněné 

posílení 

Verbální stimul s 

korespondencí z bodu do bodu 

bez formální podobnosti 

Psaní 

(dítě píše „jablko“) 

Generalizované podmíněné 

posílení 

(Cooper, 2007, s. 542) 
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3 Pensylvánský projekt verbálního chování 

Pensylvánský projekt verbálního chování, tedy integračních tříd pro žáky s autismem je jeden 

z mnoha projektů Pattan, tedy pensylvánské tréninkové a technické sítě asistenčních služeb 

státu Pensylvánie (Pennsylvania Training and Technical Assistance Network). Tento projekt je 

součástí státní podpory státu Pensylvánie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

proto je součástí hlavního vzdělávacího proudu. Projekt začal v roce 2002 jako reakce na 

uzákonění inkluzivního vzdělávání ve státu Pensylvánie. (OCDEL, 2017) Nejdříve byly 

otevřeny dvě třídy při základních školách, momentálně je zapojených téměř 600 škol po celém 

státě. (Dipuglia, 2019) Děti s autismem nastupují do projektu obvykle ve věku 4,5 roku, jsou 

vzdělávány v rámci diferencovaného vyučování s využitím individuální výuky. (Vališová, et 

al., 2007) Díky tomu jsou rozvíjeny jejich komunikační, adaptační, sociální a herní dovednosti 

a postupně jsou zapojovány do společného vzdělávání v jejich kmenové třídě. (Dipuglia, 2018) 

3.1 Cíle Pensylvánského projektu verbálního chování 

Cílem celostátního projektu Pattan je zvážit u každého dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami možnost vzdělávat se v jeho čtvrti s jeho vrstevníky, předtím, než mu bude nabídnuta 

ne-inkluzivní varianta vzdělávání. Pokud se rodina rozhodne pro integraci dítěte do školy 

hlavního vzdělávacího proudu, pak je cílem této sítě středisek nabídnout maximální podporu 

všem, kteří s tímto žákem budou pracovat, tedy nejen jeho učitelům a asistentům, ale i rodičům, 

logopedům a dalším terapeutům. (Inclusive practices, 2019) 

Cílem Pensylvánského projektu verbálního chování je pak výuka žáků s autismem takovým 

způsobem, aby pro ně bylo vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu přínosem. Proto 

je výuka zaměřena na rozvoj správných dovedností v efektivním sledu s využitím 

systematických metod. Děti s poruchami autistického spektra by měly dosáhnout pokroku, 

který je efektivní, a výsledky jsou v souladu se zavedenými standardy vzdělávání. (Autism, 

Schools and Effective instructions, 2019) 

Mezi hlavní deficity dětí s poruchou autistického spektra patří sociálně – komunikační odlišnost 

a přítomnost stereotypního chování. Dobře navržená výuka by měla pracovat s těmito hlavními 
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deficity, které tvoří hlavní bariéry nejen v integraci žáků mezi vrstevníky, ale i do společnosti 

jako takové. 

3.2 Popis integračních tříd pro žáky s autismem 

Pensylvánský projekt verbálního chování (PAVB) disponuje propracovaným systémem školení 

a supervizí pro učitele a asistenty pedagoga, kteří poskytují podporu žákům s poruchou 

autistického spektra. Díky tomu mají tito žáci možnost efektivně se vzdělávat ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu. Projekt začínal se dvěma třídami, ale momentálně je počet tříd 

přibližně 600. Takové množství již vyžaduje celostátní funkční systematickou podporu. Proto 

má PAVB následující kategorie tříd, v závislosti na zkušenostech personálu i žáků. 

Terminologie 

V následujícím textu bude nejčastěji použito k označení vzdělávaného jedince slovo žák, 

protože tato práce míří do oblasti základního školství. Nicméně v literatuře z oboru ABA se 

můžeme často setkat s označením student, respektive raný student (early student). Je tím 

vyjádřen fakt, že intervence může být určena jak dvouletému dítěti, tak dvacetiletému mladému 

muži. V roli dospělého, který žáka učí a dává mu při výuce instrukce, bude obvykle použito 

označení učitel, nicméně v našich podmínkách i ve státu Pensylvánie toto vzdělávání často 

zajišťují asistenti pedagoga. Bude-li řeč o třídě, je tím pro účely této práce myšlena obvykle 

učebna pro individuální výuku, kde dochází k intenzivní přípravě 1:1, tedy jeden žák pracuje 

obvykle v interakci s jedním učitelem, nebo asistentem. Nicméně v podkladech PAVB se 

setkáme s označením site (místo, stanoviště). V případě docházky do kmenové třídy bude pro 

jasný výklad text doplněn informací, že jde o docházku do kmenové třídy mezi neurotypické 

vrstevníky.  

Druhy tříd 

Nové třídy – tyto třídy jsou první rok v projektu a proto jsou průběžně školeny. Každý měsíc 

obdrží přibližně 10 hodin školení od konzultanta projektu a další 4 hodiny konzultací 

a supervize od certifikovaného behaviorálního analytika. 

Rozšířené třídy – tyto třídy jsou také první rok v projektu, ale žáci, kteří do nich docházejí, 

přestoupili z již zavedené třídy. Tyto třídy jsou průběžně školeny a čerpají také 10 hodin 
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konzultací měsíčně od konzultanta projektu a 4 hodiny konzultací a supervize od 

certifikovaného supervizora. 

Třídy s opětovnou účastí – třídy, které jsou v projektu dva roky a více. Stále čerpají průběžné 

školení, 10 hodin konzultací od konzultanta projektu a 4 hodiny konzultací a supervize od 

certifikovaného behaviorálního analytika.  

Modelové třídy – podle úrovně implementace mohou třídy dosáhnout postavení modelové 

třídy. Tyto třídy jsou dále průběžně školeny a mají 4 hodiny měsíčně konzultací a supervize od 

konzultanta projektu a certifikovaného behaviorálního analytika. 

Nezávislé modelové třídy – tyto třídy dosáhly splněním specifických kritérií úrovně, že mohu 

dále pokračovat v implementaci bez projektových konzultací. Dále se jim dostává průběžného 

školení a konzultací v případě potřeby. (Finarelli, 2009) 

Technické zajištění třídy 

Výuka je realizována z části u pracovních stolů jako intenzivní učení v dílčích krocích (ITT) 

a z části jako trénink v přirozeném prostředí (NET), tedy v prostředí uzpůsobeném ke hře, 

výtvarným i pohybovým aktivitám a podobně. Z toho se odvíjí vybavení třídy pro individuální 

výuku. V místnosti by měl být k dispozici stůl pro každého žáka a pojízdný box s pomůckami, 

posílením a podklady pro sběr dat pro každého žáka. Osobní box je pojízdný pro zajištění 

maximální flexibility, žák tedy nemá své stabilní místo. Učí se pokaždé na jiném stanovišti, 

kterým je stůl nebo herna. Je tomu tak proto, aby žáci přivykli změnám, ke kterým v běžné 

výuce často dochází zcela nečekaně. Prostor pro práci v přirozeném prostředí pak bývá koutek 

s kobercem a stolem pro výtvarnou práci, případně další místnost, pokud je to z hlediska 

prostoru možné. 

Personální zajištění tříd 

Každá třída zapojená v PAVB má k dispozici konzultanta projektu i behaviorálního analytika. 

Podporu téměř 600 třídám zajišťovalo v tomto školním roce 36 konzultantů. Přímo s žáky ve 

třídě pracují obvykle učitelé nebo asistenti pedagoga. Jejich vzdělání v oblasti ABA je často 

minimální, zahrnuje intenzivní třídenní školení poskytované PAVB a další průběžná školení 

realizovaná obvykle ve třídě. (Dipuglia, 2018) 
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Celkové složení personálu PAVB ve státu Pensylvánie je následující: 

učitelé 42 % 

asistenti pedagoga 33 % 

konzultanti 9 % 

logopedi 11 % 

administrativní pracovníci 6 % 

behaviorální analytici 5 % 

rodiče dětí s autismem 6 % 

ostatní personál 5 % 

(Dipuglia, 2018) 

Školení personálu 

PAVB nabízí týmům zaměřeným na podporu žáků s autismem školení, která jsou zaměřená na 

jejich kompetence k práci. Jsou to tedy obvykle praktické semináře, kde teorii střídá nácvik 

osvojených dovedností. Takový dvoudenní seminář bylo možné absolvovat i na Masarykově 

univerzitě v letech 2017 a 2018. Základní školení pro podpůrné týmy projektu PAVB jsou 

následující: 

Intenzivní trénink dovedností z aplikované behaviorální analýzy pro týmy podporující žáky 

s autismem (Boot Camp), v Pensylvánii je koncipovaný jako třídenní kurz. 

Intenzivní trénink dovedností z aplikované behaviorální analýzy pro pokročilé týmy 

podporující žáky s autismem (Advanced Training), zahrnuje pokročilejší programování cílů. 

Trénink zaměřený na rozvoj základních dovedností u raných studentů s autismem (Early 

Learner Training) rozvíjí kompetence týmů jako je práce na prvních mandech nebo například 

schopnost přijít na zavolání. 
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Rozvrh třídy 

Třídy pro individuální výuku v PAVB nemají typický rozvrh, podle kterého se orientují žáci, 

nýbrž rozvrh sloužící k orientaci učitelům a asistentům. Cílem precizně připraveného rozvrhu 

je plynulé fungování třídy, pravidelné střídání učitelů, respektive asistentů u žáků a intenzivní 

nácvik flexibility žáků. V typické třídě fungující podle metody PAVB se asistenti střídají u žáků 

po 30 nebo 45 minutách, a žákům se tak každou půl hodinu střídá nejenom asistent, ale i místo, 

na kterém zrovna pracují, a aktivita. Tím se naučí flexibilitě, kterou později potřebují 

k přechodům do třídy s neurotypickými vrstevníky a ještě později pro dovednost střídat lavici 

ve které sedí, spolusedící spolužáky, vyučující učitele, třídy, předměty a podobně. Starší žáci, 

kteří jsou úspěšně integrováni, pak samozřejmě mohou sledovat běžný rozvrh jejich kmenové 

třídy. (Dipuglia, 2018) 

3.3 Způsob hodnocení pomocí hodnotícího manuálu VB-MAPP 

K vstupnímu a dále průběžnému hodnocení v pololetí a na začátku nového školního roku 

používají konzultanti a učitelé v PAVB hodnotící materiál VB-MAPP. Tento materiál je 

zaměřený na oblast verbálního chování a souvisejících dovedností. Tím mimo jiné odkazuje na 

to, že rozvoj řeči je klíčový pro vývoj dalších schopností lidského jedince. 

Celý hodnotící manuál VB-MAPP se skládá z následujících pěti oblastí: 

o Hodnocení vývojových milníků (milestones assessment) 

o Hodnocení bariér (barriers assessment) 

o Hodnocení dovedností k přechodu (transition assessment) 

o Analýza úkolů a podpůrných dovedností (Task analysis and supporting skills) 

o Cíle individuálně vzdělávacího plánu (Placement and IEP Goals) 

Ve třídách PAVB na začátku administrují jen oblast vývojových milníků, které ukazují na 

úroveň jednotlivých verbálních i neverbálních operantů a navazujících dovedností.  
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Hodnocení vývojových milníků 

Toto hodnocení sleduje 170 vývojových milníků. Ty jsou dále rozděleny do tří hlavních úrovní, 

odpovídajících vývojovému věku neurotypického dítěte. První úroveň hodnotí dovednosti, 

které se vyskytují u typického dítěte do 18 měsíců věku (level 1). Druhá úroveň dovednosti 

vývojového věku 18 až 30 měsíců (level 2). A třetí úroveň představuje dovednosti od 30. do 48. 

měsíce věku (level 3). Celkem je hodnoceno 16 oblastí komunikačních a sociálních dovedností.   

o Mand 

o Takt 

o Receptivní reakce (odpověď posluchače) 

o Vizuální percepce a přiřazování ke vzoru 

o Hra 

o Sociální dovednosti 

o Motorická imitace 

o Verbální imitace (echo) 

o Spontánní vokalizace 

o Dovednost posluchače rozřadit předměty podle funkce, znaků, rysů 

o Intraverbál 

o Dovednosti pro skupinovou výuku 

o Lingvistická složka řeči 

o Čtení 

o Psaní 

o Matematika        (Sundberg, 2014) 
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3.4 Uplatnění principů chování a učení v praxi 

V kapitole o Aplikované behaviorální analýze jsme si obecně přiblížili principy chování 

a učení. V následujícím textu si uvedeme několik příkladů, jak se tyto principy aplikované 

behaviorální analýzy uplatňují ve vzdělávání žáků s autismem. 

Posílení 

V tomto kontextu se již jedná o individuální posílení každého žáka, proto je v pojízdném boxu 

a s žákem putuje na různá stanoviště.  Před tím, než posílení do boxu připravíme, je potřeba ho 

identifikovat a připravit si jeho seznam. Mary Barbera uvádí, že seznam musí být dlouhý 

a různorodý, protože během dne budeme čelit principu nasycení a deprivace. (Barbera, 2019) 

To je aktuální zvláště ve třídách, kde se děti učí 5 hodin denně v intenzivním programu. Pokud 

budeme mít žáka, jehož jediné posílení bude jedlé, je pravděpodobné, že se nasytí během 

prvních dvou hodin ve škole a pak již s námi nebude spolupracovat.  

Existují různé techniky, jak udělat takzvané hodnocení posílení, stejně tak jako techniky, jak 

podmiňovat nová posílení. Náš žák může preferovat jedlé posílení, to volíme především 

u raných studentů, pokud ještě nejeví zájem o hračky či jiné aktivity. Jedlé posílení je cokoli, 

co studentovi chutná a lze to distribuovat po malých kouscích. Obvykle to bývají různé křupky, 

malé kousky čokolády, oblíbené pití, ale může se jednat i o chleba nakrájený na malé kousky 

nebo oblíbené ovoce. Mezi hračky často patří hračky, které vydávají zvuky a svítí, nebo 

oblíbené postavičky z pohádek, mezi oblíbené aktivity pak patří například skákání na 

trampolíně nebo velkém míči, houpání a podobně. 

Rodiče i učitelé se někdy ptají, jestli je nutné, aby dítě dostávalo v rámci intervence jedlé 

posílení. Nutné to není, pokud žákovo chování bude motivováno a posilováno čímkoli jiným. 

Nicméně abychom žádoucí chování opravdu posílili, musíme volit takové posílení, jaké je pro 

konkrétního žáka hodnotné. Ne takové, která je nám osobně sympatické. Posílení chování totiž 

nastává, jen když se jeho frekvence zvýší v budoucnu. Velmi často tedy na začátku intervence 

používáme právě jedlé posílení a časem se snažíme podmiňovat hračky, aktivity, a nakonec 

generalizované sociální posílení, které je asi nejčastějším posílením u neurotypických dětí. 

  



34 

 

Vyhasínání 

Postupy pro vyhasínání chování se uplatňují v konkrétních technikách na snížení nežádoucího 

chování. Tyto techniky jsou popsány v rozsáhlé metodice Pensylvánského projektu verbálního 

chování a není cílem této práce je popsat všechny. Nicméně postupy na vyhasínání chování 

mají v intervenci založené na VB/ABA své místo. (Cooper, 2007) Neméně důležité ovšem je, 

učit žáka náhradnímu chování, kterým to chování, které necháváme vyhasnout, nahradíme. 

Často to bývá právě funkční komunikace, která přirozeně nahradí nežádoucí chování. (Greer, 

Ross, 2008) 

Příkladem může být technika, která se používá, pokud žák projevuje nežádoucí chování během 

mandování. Může jít o situaci, kdy žák mand křičí velmi nahlas, nebo jej opakuje mnohokrát 

dokola, nebo mand doprovází jiným nežádoucím chováním, jakým je například kopání do stolu. 

V takovou chvíli se učitel od žáka otočí a vyzve ho, aby například nekopal. Napřaženou dlaní 

mu naznačí, aby byl potichu, a počká na chvíli bez nežádoucího chování. Pak začne na prstech 

odpočítávat od jedné do pěti. Pokud je žák po dobu 5 sekund potichu a nevykazuje nežádoucí 

chování, učitel mu nabídne prompt k správné podobě mandu, řekne například „míč“ – žák 

zopakuje slovo míč a získá jej. Pokud žák začne během odpočítávání kopat nebo křičet, učitel 

začne odpočítávat znovu. Tato technika vychází z principu, že žák nemůže získat posílení, 

pokud vykazuje nežádoucí chování. Proto nezbývá, než takové chování nechat vyhasnout 

a nahradit sociálně vhodnějším – verbálním mandem. 

Trest 

Trest je slovo, které je v naší historii výchovy a vzdělávání vnímáno spíše negativně. 

V kontextu aplikované behaviorální analýzy, jak již bylo uvedeno výše, se jedná o jakýkoli 

následek chování, který snižuje pravděpodobnost jeho výskytu v budoucnu. Jednoduchým 

příkladem může být situace, když žák křičí ve chvíli, kdy si hraje s oblíbenou hračkou. Pokud 

by ve chvíli, kdy projevuje takové nežádoucí chování, měl kontakt s posílením, jeho chování 

by bylo automaticky posíleno (Cooper, 2007). Proto mu bude posílení na 10 sekund odebráno 

a vráceno až ve chvíli, kdy s nežádoucím chováním ustane. I taková aplikace trestu by měla být 

ovšem vždy navržena a schválena behaviorálním analytikem. 
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Prompt 

Prompty jsou běžnou součástí každého stupně vzdělávání. Nicméně u žáků s autismem více než 

u jiných hrozí, že se jejich správné odpovědi stanou závislé na promptech. Proto je důležité si 

uvědomit, kdy a jak promptujeme, abychom mohli prompt systematicky snižovat. Snižování 

promptů, případně i zvyšování, je důležitou součástí jejich správného používání.  

Prompty můžeme rozdělit podle míry fyzického kontaktu od nejvíce silných po slabší. Jen je 

potřeba dbát opatrnosti u verbálních promptů, které jsou sice nejslabší z hlediska fyzického 

kontaktu, ale zároveň se špatně snižují, proto je používáme jen tam, kde je to nezbytné.  

Druhy promptů 

o Fyzický prompt 

o Částečný fyzický prompt 

o Prompt modelem 

o Prompt gestem 

o Prompt pozicí 

o Vizuální prompt 

o Verbální prompt      (Alberto, Troutman, 2003) 

 

Příkladem promptu je výuka mandu u znakujícího žáka. Pokud chce žák jablko, řekneme jablko 

a uděláme znak – pokud již žák umí imitovat, znak jablka zopakuje a získá kousek jablka. 

Použili jsme prompt modelem. Pokud žák imitovat neumí, využili bychom u prvních mandů 

prompt fyzický a vedli bychom mu ruce do správného znaku. 
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3.5 Metody individuální výuky 

Jak již bylo zmíněno výše, žáci v PAVB nastupují do školy ve stáří 4,5 roku. To znamená, že 

nejsou obvykle co do verbálních ani jiných dovedností připraveni na vstup do kmenové třídy. 

„Škola se stává hlavním zdrojem intervence“ (Dipulgia, 2019), čímž zprostředkovává vzdělání 

založené na ABA pro všechny děti s autismem bez rozdílu. Z toho důvodu je výuka zpočátku 

u většiny žáků 100% individualizovaná. Žáci jsou vzděláváni ve speciálních třídách podle 

principů ABA a mají celodenní intenzivní program vedený ve formátu jeden učitel a jeden žák. 

Níže jsou představeny tři základní metody, které jsou každodenní součástí intenzivního 

vyučování. To je obvykle realizováno od 8:30 do 15 hodin. Jednotlivé metody se střídají po 

30 - 45 minutách, podle rozvrhu konkrétní třídy.  

3.5.1 Párování 

Párování (pairing), někdy také překládané do českého jazyka jako spojování. Cílem je spojit 

vlastní osobu učitele, ale i prostředí a učební materiály s posílením. Z pohledu aplikované 

behaviorální analýzy se jedná o spojení neutrálního stimulu (učitele, nové třídy) s pozitivním 

stimulem (posílení, tedy jídlo, oblíbená hračka, aktivita). Logicky tak navazuje na identifikaci 

silných posílení, která jsou již v té době zjištěná. Již víme, co je pro naše děti posílením, a máme 

to pod kontrolou. To znamená, že my jsme ti, kdo posílení dítěti dodávají, a to bez nároků. 

Párování je průběžný proces, i když ze začátku se mu učitel věnuje více intenzivně a sleduje, 

jestli již dítě preferuje čas trávený s ním, nebo čas o samotě. Když žák preferuje čas s učitelem, 

vyhledává jeho přítomnost a sleduje, co nového pro něj učitel připravil, přichází čas pro první 

snadné požadavky. (Barbara, 2019) 

3.5.2 Intenzivní učení v dílčích krocích 

Tato metoda intenzivního učení vychází z učení složeného z dílčích kroků (discrete trail 

training). Tento způsob výuky ve vzdělávání dětí s autismem zavedl Lovaas, který tak poprvé 

uplatnil principy chování a učení ve výuce dětí s autismem. Každá výuková jednotka se skládá 

z A-B-C. Písmenem A zde rozumíme antecedent (antecedent), tedy v případě učení naši 

instrukci, která předchází chování.  Následné chování (behavior) je značené písmenem B, 

v intenzivním učení tím rozumíme odpověď jedince. Po chování pak přichází konsekvence 

(consequence) tedy následek, čímž rozumíme naši reakci na chování, která způsobí jeho 

posílení, trest, nebo vyhasnutí. Taková výuka přináší žákovi jasné instrukce i následky jeho 



37 

 

odpovědí. Rychle a snadno se tak učí velkou zásobu slov napříč verbálními operanty. (Greer, 

Ross, 2008) 

Takové učení je realizované u stolu. Učitel či asistent má připravené posílení, karty 

s instrukcemi, pomůcky a další vizuální a motorické úkoly. Sezení začíná vždy s oblíbeným 

posílením, aby se žák příště ke stolu znovu těšil. Učí metodou bezchybného učení cílové 

položky a bez promtu pak procvičuje již zvládnuté. Používá individualizovaný rozvrh posílení. 

Učení prokládá také mandy a sociální interakcí, aby bylo zábavné a žák měl vysokou motivační 

operaci. 

Výběr vzdělávacích cílů – programování 

Než začneme žáka učit, musíme si samozřejmě stanovit vzdělávací cíle. Žák docházející do 

běžné základní školy je vázán minimálními výstupy dané vzdělávací instituce, které lze upravit 

v rámci individuálního vzdělávacího plánu. (Zákon č.561/2004 Sb.) Tyto cíle učitel sleduje 

a hledá cestu, jak je žákovi s autismem přiblížit a rozdělit do dílčích kroků, tak aby při 

vzdělávání mohl využít efektivní metodu bezchybného učení. Systematická příprava cílů se 

nazývá programování a měla by být realizována pod supervizí behaviorálního analytika, 

respektive konzultanta třídy. Při přípravě cílů je totiž nezbytné nesledovat jen kurikulum pro 

daný ročník, ale i vývojovou úroveň žáka a praktický i sociální přínos, který pro něj budou dané 

vyučované položky mít. Vzhledem k tomu, že handicap žáků s autismem leží právě ve verbální 

oblasti, je potřeba právě zde uplatňovat podpůrná opatření a úlevy z obsahu učiva. (Schramm, 

2006)  

Počet vyučovaných cílů v daném operantu se může v různých metodikách lišit. Metodika 

PAVB doporučuje v oblasti taktů zařazovat dvě položky, v oblasti receptivních položek pak 

dvě položky z každé kategorie, například „Dej dovnitř“ (kostku do krabičky a lžičku do 

kelímku) a „Zmáčkni“ (piano a zvukovou hračku), z imitace také po dvou položkách ze 

dvou kategorií a v kategorii verbální imitace dvě položky. Pokaždé, když si žák jeden cíl osvojí, 

doplní se další z dané kategorie. (Dipuglia, 2018) 
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Bezchybné učení 

Tato metoda je založena na rozdělení vyučované látky do dílčích kroků a pracuje s postupným 

snižováním promptů. Jak již bylo uvedeno výše, jeden běh (trial) se skládá z následujících 

kroků. Součástí každého je naše instrukce (A) následována chováním (B), přičemž celý běh pak 

uzavírá posílení ve formě následku (C). (Barbara, 2019) 

Každá cílová položka je vyučována následujícím způsobem 

1.) Prompt: v tomto kroku učitel zadává instrukci a plně promptuje správnou odpověď. 

Učitel: „Co to je?“ „Semafor.“ Žák: „Semafor.“ 

2.) Následuje krok, který nazýváme přenos (transfer). 

Učitel: „Co to je?“    Žák: „Semafor.“ 

3.) Rozptýlení: v tomto kroku učitel zadává žákovi 2-3 instrukce k zvládnutým položkám. 

Učitel: „Zatleskej.“  Žák: zatleská. 

Učitel: „Jak dělá kočka?“ Žák: „Mňau mňau.“ 

4.) Kontrola: 

Učitel: „Co to je?“  Žák: „Semafor.“ 

Učitel dodává ihned posílení. 

Pokud žák udělá chybu kdykoli během této výukové jednotky, učitel přechází ihned k opravě 

chyby, která má následující charakter: konec-prompt-transfer-rozptýlení-kontrola. Přičemž 

„konec“ znamená, že učitel běh ukončí a vrátí se na začátek, tedy včetně instrukce. 

Test za studena 

Ve výuce podle VB/ABA jsou různé přístupy k testování cílových položek. PAVB používá 

metodu Testu za studena, kdy je každé ráno během prvního učení u stolu testována každá cílová 

položka. Pokud žák odpoví tři dny za sebou dobře, je položka považovaná za osvojenou a do 

cílů se přidává nová.  
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Evidence dat 

Všechna data, která se vztahují k výuce verbálních operantů i nežádoucího chování, případně 

kterákoli další, která konzultant třídy určí jako nutná k evidenci, jsou sbírána v daný čas, 

případně v průběhu celého dne. Každý žák má vlastní šanon, kde jsou data archivována. Každý 

formulář o evidenci dat obsahuje datum, čas a jméno žáka. Pokud se jedná o sběr dat 

k osvojeným operandům, jsou doprovázena datem o začátku výuky a osvojení. Pokud tým sbírá 

data například na konkrétní změnu chování, je vždy k dispozici protokol, který přesně popisuje 

jednotlivé kroky. Může se jednat například o výuku čekání při pokynu „počkej“.  

3.5.3 Trénink mandů 

Mandy jsou obvykle prvním typem verbálního operantu, který si děti osvojí. Pomáhají žákovi 

vyjádřit přání a potřeby. Pokud totiž žák nemá repertoár k tomu, aby mohl se svým okolím 

komunikovat verbálně, často komunikuje pomocí nežádoucího chování. Proto při rozvoji 

mandů často výskyt nežádoucího chování klesá. (Greer, Ross, 2008) Z toho důvodu je ve 

třídách pro začínající žáky, kteří ještě nejsou dostatečně verbální, věnována až polovina času 

intenzivnímu tréninku mandů. Rozvoj mandů má i přímý vliv na sociální interakce, protože 

vede k jejich vyšší frekvenci, která je ihned posilována. Jinými slovy žák má během dne až 

stovky příležitostí k pozitivní interakci s druhým člověkem. Rozvoj mandů také přináší řadu 

příležitostí k atraktivním aktivitám a hře, čímž se snižuje stereotypní chování žáků, které je 

jedním ze symptomů poruch autistického spektra. (Schramm, 2006) 

Výuka mandů 

Mand je jediný verbální operant, u kterého je následkem chování obdržení toho, o co si žák 

žádá. Pokud tedy chce sušenku, získá sušenku. Aby si ovšem žáci osvojili první mandy, 

potřebují často intenzivní nácvik této dovednosti. V metodě PAVB se obvykle volí tři cílové 

mandy. Jedná se o takové pochutiny, předměty či aktivity, které chce student získat.  

Cílový mand může být vyučován dvěma způsoby: 

Transfer v prvním kroku: 

1.) Učitel se ujistí, že je přítomna motivační operace, tedy že dítě danou věc chce. 



40 

 

2.) Prompt: v tomto kroku učitel drží předmět a říká jeho název: 

Učitel: „Řekni míč.“   Žák: „Míč.“ 

3.) Transfer: učitel přiblíží předmět a čeká 3 sekundy, jestli žák zopakuje slovo, případně dodá 

menší prompt: 

Učitel: „M…“   Žák: „Míč.“ 

Žák dostává míč a učitel znovu opakuje nahlas slovo míč. 

U druhého způsobu učitel pracuje s diferenciálním posílením. Což je u výuky mandů velmi 

důležitý princip. Znamená to, že pokud žák manduje bez promptu, samostatně a dobře vyslovuje 

(znakuje), získá více posílení, než pokud je odpověď promptovaná. Učitel vždy sleduje žákovu 

individuální úroveň a diferenciálně posiluje individuální pokroky každého žáka.  

Transfer v druhém kroku: 

1.) Učitel se ujistí, že je přítomna motivační operace, tedy, že dítě danou věc chce. 

2.) Prompt: v tomto kroku učitel drží předmět a říká jeho název: 

Učitel: „Řekni křupka.“   Žák: „Křupka.“ 

Žák dostane půlku křupky.  

3.) Transfer: učitel přiblíží hrst křupek a čeká 3 sekundy, jestli žák řekne nebo zaznakuje správný 

mand. Pokud tak žák učiní a řekne bez promptu mand, získá celou hrst křupek. Pokud k přenosu 

nedojde, žák nepoužije správný mand, učitel mu dá částečný prompt. To znamená, že se 

například jemně dotkne jeho ruky nebo řekne první slabiku slova. Žák získá podle kvality 

odpovědi určité množství posílení.  

3.6 Integrace do kmenových tříd 

Pensylvánský projekt verbálního chování stojí z našeho pohledu na pomezí školní integrace 

a inkluze. Slowík (2012) popisuje školní integraci jako proces individuálního zařazování žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, případně odkazuje na zřizování 
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speciálních tříd při běžných základních školách. Zároveň ale odkazuje na Groofa a Lauwerse, 

kteří vymezují inkluzi vůči integraci tak, že inkluzivní vzdělávání upřednostňuje zařazení všech 

žáků do běžných tříd, za využití především běžných prostředků a metod výuky. Zároveň ale 

zmiňují, že použití speciálních pomůcek a metod se vždy využívá tam, kde je to pro žáky se 

speciálními potřebami efektivní. Metodika PAVB přichází s postupnou integrací žáků do 

kmenové třídy. Dipuglia (2018) uvádí, že dítě s autismem by mělo být integrované mezi 

vrstevníky až v momentě, kdy se dokáže učit z přirozeného prostředí. Tedy v momentě, kdy 

rozumí alespoň základním pokynům učitele, má osvojenou imitaci a nevykazuje výrazné nebo 

dlouhotrvající nežádoucí chování, které by mu bylo překážkou ve společné výuce. 

Fáze postupné integrace: 

1. fáze 

Učitel kmenové třídy dochází za žákem jednou denně na 10 minut a realizuje metodu párování, 

tedy jen se spojuje s posílením. Tato fáze trvá tak dlouho, dokud nepřejde do párování 

v přirozeném prostředí, tedy kmenové třídě. 

Učitelka, která vede individuální výuku žáka, navštíví kmenovou třídu. Společně s učitelem 

kmenové třídy vytipuje první aktivity, do kterých by se mohl žák zapojit. Například výtvarnou 

výchovu, pokud má žák rád práci s barvami. Žák si následně během intenzivního učení osvojí 

potřebné verbální i neverbální operanty a návyky spojené s touto aktivitou. Například se naučí 

takt štětec, kelímek a čtvrtku. Osvojí si mandy pro oblíbené barvy a vodu. Naučí se receptivní 

reakci na pokyn „maluj“ a „odnes obrázek“. Naučí se umýt štětec s kelímkem a uklidit je do 

svého boxu. Za žákem dochází jednou denně jeden spolužák na individuální setkání, hraje si 

s ním a spojuje se s posílením.  

Za žákem začnou docházet dva spolužáci, hrají si s ním a spojují se s posílením. 

2. fáze 

Žák začne docházet 1-2x týdně na vytipovanou aktivitu do kmenové třídy s asistentem 

pedagoga, kterého zná z individuální výuky vedené podle metody PAVB. 

Žák začne docházet 1-2x týdně do kmenové třídy na přestávku a zahraje si hru se spolužáky. 

Tyto spolužáky i hru zná již z individuálního nácviku. Doprovází ho asistent pedagoga. 
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3. fáze 

Postupně se přidávají další aktivity v kmenové třídě, žák je na ně individuálně připraven. 

Do společné hry se postupně zapojují další spolužáci. (Dipuglia, 2018) 

PAVB klade důraz na funkční integraci žáka do kmenové třídy. To znamená, že od chvíle, kdy 

žák vstupuje do kmenové třídy, je tím, kdo vede vyučování, vyučující učitel. Ten dává všem 

dětem, včetně žáka s autismem, pokyny a úkoly. Žák s autismem se zapojuje do výuky 

v maximální možné míře samostatně. Asistent pedagoga, který ho doprovází, mu dává prompt 

až ve chvíli, kdy by žák s autismem neznal správnou odpověď nebo nerozuměl instrukci. 

3.7 Spolupráce školy a rodiny 

Vzhledem ke specifické potřebě žáků s autismem, kterou je systematická generalizace nabytých 

dovedností, je nezbytnou součástí maximální kvality vzdělávání založeném na ABA dobrá 

spolupráce mezi rodinou žáka a školou (Schramm, 2006). Školou zde myslíme především 

učitele a asistenta pedagoga, kteří vedou individuální výuku žáka a jsou prostředníky mezi 

kmenovou třídou žáka, supervizorem, který vede vzdělávací program založený na ABA, a 

rodinou. Dále může být součástí školního týmu logoped a speciální pedagog, případně školní 

psycholog. K usnadnění průběžné výměny informací a průběžného školení rodičů slouží 

následující prostředky. 

Komunikační formulář 

Tento komunikační formulář obsahuje ze strany školy informace o vyučovaných a osvojených 

dovednostech, respektive verbálních i neverbálních operantech. Rodiče tak mají každodenní 

přehled o tom, co se jejich dítě ve škole naučilo nového, a mohou to s ním procvičovat 

v domácím prostředí.  

Náhledy ve třídě 

Rodiče mají možnost přijít na osobní náhled do třídy. Je to především chvíle, kdy si rodiče 

mohou prakticky osvojit nové techniky práce se svým dítětem. Díky tomu může být školní 

vzdělávání maximálně propojené s domácím prostředím.  
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Školení rodičů 

Průběžné školení rodičů probíhá obvykle každé dva měsíce a vždy se zaměřuje na určité téma. 

Pokud jsou žáci ve škole nově, první školení budou zaměřena na výuku mandů a intenzivní 

učení v dílčích krocích.  

3.8 Realizace v České republice 

Díky několika vzdělávacím seminářům konzultantů z Pensylvánského projektu verbálního 

chování a jejich podpory konkrétním třídám i žákům v domácích programech můžeme v České 

republice najít první vlaštovky, tedy asistenty pedagoga a terapeuty, kteří pod supervizí 

behaviorálních analytiků implementují programování vycházející z tohoto unikátního projektu, 

jenž si klade za cíl vzdělávat podle principů VB/ABA žáky ve státních školách a umožnit jim 

tak vzdělávání v rámci inkluzivního trendu. 

Jednou ze škol, která se rozhodla vyzkoušet tuto metodu vzdělávání založenou na VB/ABA je 

Základní škola Fialová. Jedná se o školu nakloněnou inkluzi žáků s poruchou autistického 

spektra, ale se zkušeností spíše s žáky s Aspergerovým syndromem. Protože ale přibývá i žáků 

s autismem, jejichž rodiče mají zájem o vzdělávání na běžné základní škole v místě bydliště, 

rozhodlo se vedení školy zkusit vzdělávání těchto žáků založené na VB/ABA a způsob 

postupné integrace, který není v ČR běžný. 

Metoda byla převzata jako celek podle pensylvánského modelu a byla implementována včetně 

zaškolení týmu, rozvrhu i jednotlivých technik. Sledovaná oblast rozvoje verbálního chování 

byla programována podle PAVB. Jedním z žáků byl Marek, žák sledovaný ve výzkumném 

šetření, které je praktickým výstupem této závěrečné práce. 
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4 Rozvoj komunikačních dovedností u žáka s autismem 

vzdělávaného v tomto pilotním projektu 

4.1 Charakteristika výzkumu 

Vzhledem k charakteristice mateřského Pensylvánského projektu verbální chování, je 

primárním cílem žáka vzdělávaného v tomto projektu rozvoj jeho komunikačních a sociálních 

dovedností, na které dále navazují další akademické cíle. Následující výzkumná část této práce 

si klade za cíl vyhodnotit osmiměsíční vzdělávání žáka s autismem podle této metody.  

V praktické části jsou vyhodnoceny dílčí pokroky sledovaného žáka v oblasti komunikace 

a jeho celkový pokrok z hlediska diagnostického materiálnu VB-MAPP. Žák byl po celou dobu 

sběru dat vzděláván podle principů aplikované behaviorální analýzy se zaměřením na verbální 

chování. Přestože se vzdělávací metoda zaměřuje na celkový rozvoj žáka, v konečném 

vyhodnocení budou v popředí komunikační dovednosti, jakožto základní předpoklad k rozvoji 

dalších akademických dovedností a účasti na společném vzdělávání. Sledovaná délka 

vzdělávání dle výše popsané metody je osm měsíců od začátku školního roku. Nicméně 

k vzhledem k tomu, že sledovaný žák  byl často nemocen, reálná doba docházky do školy byla 

celkem 5 měsíců. 

Výzkumná část tedy přibližuje praktickou aplikaci metody, která je popsána v části teoretické. 

Dále ukazuje možnost přípravy žáka s autismem na společné vzdělávání, založené na 

aplikované behaviorální analýze a verbálním chování. 

Změna výzkumného vzorku 

Přestože původním záměrem této práce bylo zachytit vývoj tří žáků, v průběhu výzkumného 

šetření se změnila situace a dvě ze tří rodin dali najevo přání se výzkumného šetření neúčastnit. 

Zvolila jsem tedy výzkumnou studii založenou na jednom případu (single case study), která je 

v aplikované behaviorální analýze běžně používaná. Tato studie demonstruje uplatnění metody 

PAVB v praxi, přičemž každý další žák může být vzděláván podle této metody, ovšem 

s rozdílnými cíli, a to vždy podle jeho aktuální úrovně dovedností.  
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4.2 Metodologie 

Následný text popisuje zvolené výzkumné metody, výzkumný případ, představuje výzkumné 

cíle a otázky.  

4.2.1 Jedno případový design  

Jedno případové studie jsou oblíbeným experimentálním designem v oboru aplikované 

behaviorální analýzy, ale i psychologii a vzdělávání. Tedy všude tam, kde je ústředním 

záměrem sledovat chování osob či malých skupin lidí. Cílem takového designu je pochopit, jak 

se jedinec chová, ne popsat matematický průměr celých skupin. (Sidman, 1952 in Kennedy)  

Hlavní rozdíl od klasického experimentu činí fakt, že nedochází ke srovnávání dvou skupin, 

kde by jedna sloužila jako kontrolní, nebyla by na ní tedy aplikována žádná změna v prostředí. 

Pokud experiment vyžaduje kontrolu, používá se například design A-B-A-B, kdy A je chování 

před aplikací změny v prostředí a B je chování během intervence. Pro objektivizaci se pak toto 

schéma ještě jednou opakuje. Nicméně u dětí toto obvykle z etických důvodů neaplikujeme 

a spokojíme se s  hodnocením chování (behavior assesment), přičemž stanovíme 

pravděpodobnou funkci chování na základě antecedentů a následků, nastavíme intervenci 

a sbíráme data na behaviorální změnu.  

Další variantou je použití designu A-B. Ten je použitý v našem výzkumném šetření. V takovém 

případě je stanovená úroveň počátečních dovedností (baseline) a sledujeme například nárůst 

verbálních operantů v čase.  
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4.2.2 Cíle a výzkumné otázky 

Hlavní cíl 

Hlavním cílem výzkumného šetření je vyhodnocení vzdělávání žáka s autismem podle metody 

pensylvánského projektu verbálního chování. Ke splnění tohoto cíle jsem si stanovila 

následující dílčí cíle.  

Dílčí cíle 

1.) Analýza vstupního hodnocení žáka Marka podle hodnotícího manuálu VB-MAPP. 

2.) Vyhodnocení rozvoje verbálního chování žáka Marka podle hodnotícího manuálu 

VB– MAPP po 8 měsících účasti v projektu. 

3.) Sběr a vyhodnocení nárůstu dílčích položek verbálních i neverbálních operantů žáka 

Marka, se zohledněním reálné doby intervence. 

Hlavní výzkumná otázka  

Jaká specifika ve vzdělávacím procesu, založeném na verbálním chování - aplikované 

behaviorální analýze, jej činí úspěšným ve vzdělávání dětí s autismem?  

Dílčí výzkumné otázky 

1.) Jaké technické zázemí potřebuje škola pro zajištění vzdělávání podle Pensylvánského 

projektu verbálního chování? 

2.) Jaké personální obsazení potřebuje škola pro realizaci Pensylvánského projektu 

verbálního chování? 

4.2.3 Výběr výzkumného případu a metod výzkumného šetření 

Výzkumný případ byl vybrán na základě předem daných kritérií, jelikož cílem tohoto 

výzkumného šetření bylo popsat a vyhodnotit vzdělávání založené na VB/ABA u neverbálního 

žáka v základní škole hlavního vzdělávacího proudu. 

Výběr výzkumného případu 

Výzkumné šetření bylo realizováno přímo ve třídě, kde se konala individuální výuka. V této 

třídě byl sledován žák Marek. Pro účel této studie byl vybrán, protože splňoval kritéria této 

práce – má diagnózu autismu a je vzděláván podle principů aplikované behaviorální analýzy – 
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verbálního chování. Jeho rodiče souhlasili s použitím dat o jeho verbálním chování k účelům 

této práce.  

 Diagnóza dětský autismus (F84.0) 

 Začátek školní docházky po 1. odkladu 

 Účast v Pensylvánském projektu verbálního vzdělávání 

Metody výzkumného šetření 

 Jedná se o kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumného šetření. Kvalitativní část 

přináší přiblížení konkrétního případu, což je nezbytné vzhledem k specifikům intervence 

založené na VB/ABA. Konkrétní vzdělávací cíle jsou voleny indiviuálně, především verbální 

a neverbální operanty, v zájmu jedince i kurikulu školy. Kvantitativním způsobem jsou pak 

zpracována data za 8 měsíců vzdělávání podle metody PAVB.  

Výzkumná část je zpracována jako jedno případové studie, formou výzkumné kazuistiky, jedná 

se tedy o výběrové šetření. Cílem tohoto šetřením je demonstrovat konkrétní výsledky žáka 

vzdělávaného metodou PAVB. K dosažení cíle diplomové práce byly zvoleny následující 

metody výzkumu.  

 Analýza odborné literatury a k dané problematice se vztahujících materiálů 

 Analýza dokumentace žáka 

 Analýza hodnocení na základě hodnotícího manuálu VB-MAPP 

 Sběr dat z výuky verbálních operantů 

 Analýza dat z výuky verbálních operantů 

 Dotazník s otevřenými otázkami 

4.2.4 Sběr a analýza dat 

Data o pokroku žáka v daných oblastech se v metodě PAVB sbírají průběžně, podle předem 

stanovených kritérií, což tuto metodu řadí mezi postupy založených na důkazech (evidence 

based), jak bylo přiblíženo v teoretické části této práce. V metodě PAVB jsou průběžně sbírány 

pokroky v oblasti každého verbálního i neverbálního operantu a každý den jsou zaznamenávány 

do grafů i přehledu osvojených položek. Tyto data se průběžně vyhodnocují a přináší tak 
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informace, jestli je vzdělávání efektivní, tedy jestli se žák učí všechny operanty přiměřeným 

tempem.  

Edukačně-hodnotící VB-MAPP profil pak ukazuje pokrok žáka za delší časové období 

(v našem případě po osmi měsících ve vzdělávacím programu, respektive po 11ti měsících od 

prvního hodnocení). 

V tomto výzkumném šetření byly vyhodnoceny následující data: 

1.) Vstupní hodnocení žáka dle VB-MAPP 

2.) Evaluační hodnocení žáka dle VB-MAPP 

3.) Nárůst osvojených položek v jednotlivých verbálních a neverbálních operantech 

4.2.5 Popis prostředí výzkumného šetření 

Individuální část výuky byla realizována ve dvou místnostech o velikosti cca 2 x 15 metrů, 

jedna místnost sloužila k intenzivnímu učení v dílčích krocích (ITT), v té byly umístěny čtyři 

stoly, druhá místnost sloužila k práci v přirozeném prostředí (NET). V místnosti pro intenzivní 

učení u stolu měl každý žák svůj pojízdný box s šuplíky, které obsahovaly test za studena, šanon 

s daty, karty a předměty k výuce cílových položek, karty a předměty k výuce zvládnutých 

položek a šuplík s posílením. Dále měl každý žák dvě krabice, které obsahovali zvládnuté úkoly 

především vizuálního typu, například puzzle, přiřazování barev a podobně. Pojízdný box spolu 

s těmito krabicemi tvořil flexibilní základnu žákových dat a pomůcek, kterou vždy asistent 

přesouval ke konkrétnímu stanovišti, ať už to byl stůl nebo koberec v herně (NET). Stoly byly 

umístěny v rozích místnosti, uprostřed byl kusový koberec s trampolínou nebo houpačkou, na 

stěnách byly stručné popisy základních technik využívaných při aplikaci této metody. Ve 

výklenku bylo zázemí pro pracovníky v podobě pracovního stolu s notebookem, tiskárnou 

a šanony k archivaci dat. Místnost nebyla nijak dekorována s výjimkou závěsů. Vedlejší 

místnost sloužící k výuce v přirozeném prostředí působila na první pohled jako herna. Na zemi 

byly barevné koberce, v jednom rohu byl stůl určený k výtvarným činnostem, nad ním police 

s papíry, barvami a dalšími výtvarnými potřebami, naproti byla umístěna houpačka, v druhé 
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části místnosti byl relaxační pytel, rádio, skříňka se stolními hry a hračkami, vedle prostor 

s kobercem k realizaci těchto aktivit. 

4.2.6 Personální a časová dotace výzkumného šetření 

Výzkumné šetření bylo realizováno od září 2017 do dubna 2018. Data byla sbírána průběžně 

v rámci standartní výuky podle metody PAVB, sjednocena na konci tohoto období. Autorka 

tohoto textu pracovala v tomto projektu na pozici učitelky, takže byla s žákem, asistentkami 

i rodiči v kontaktu po celou dobu výzkumného šetření. 

Personální zajištění vzdělávání žáků bylo následující: 

V rámci pilotního projektu nastoupili do školy čtyři žáci, každý s podpůrným opatřením ve 

formě asistenta pedagoga. Asistentky pedagoga se podle doporučeného rozvrhu u žáků střídaly. 

Celkem měl námi sledovaný žák pět hodin denně intenzivní výuky podle principů VB/ABA, 

další hodinu a půl byl v rozvrhu čas na oběd a pobyt venku, kdy byl žák také doprovázen 

asistentkou, která dodržovala principy VB/ABA.  

4.3 Výzkumná kazuistika 

Jméno: Marek 

Věk dítěte v době vstupního hodnocení: 7 let 

Věk dítěte v době výstupního hodnocení: 8 let 

Diagnóza: dětský autismus 

Datum vstupního hodnocení: červen 2017 

Datum zahájení intervence: září 2017 

Datum výstupního hodnocení: květen 2018 

Vstupní informace: 

Marek nastoupil do školy jako sedmiletý. Rodiče s ním od 18 měsíců pracovali podle 

dostupných znalostí z oboru speciální pedagogiky – používali výměnný karetní systém ke 

komunikaci, později komunikační aplikaci v tabletu. Učili Marka dovednosti odpovídající jeho 

věku a to včetně před-akademických dovedností. Matka ho učila také číst, počítat a hrát na 

klavír. Marek docházel jeden rok do společného vzdělávání v mateřské škole, a to na dvě 
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hodiny denně s osobní asistentkou. Před nástupem do třídy docházel Marek čtyři měsíce do 

ABA centra, kde se on i jeho rodiče učili základní principy učení podle aplikované behaviorální 

analýzy. 

Marek měl v době nástupu již jeden odklad školní docházky, jeho řeči nebylo rozumět. 

Vzhledem k tomu, že rodiče od Markova raného věku zkusili celou řadu intervencí a přístup 

založený na ABA shledali jako nejefektivnější, byli rozhodnuti Marka vzdělávat touto metodou. 

Z těchto důvodů zvolili ZŠ Fialová, která jim umožnila v tomto vzdělávání pokračovat. 

 

4.3.1 Vstupní hodnocení vývojových milníku dle VB-MAPP 

Toto vstupní hodnocení bylo realizováno behaviorální analytičkou v červnu 2017, tedy 

před začátkem školního roku, a to pomocí hodnotícího manuálu VB-MAPP. Behaviorální 

analytička administrovala hodnocení vývojových milníků. Na základě výsledků byly stanoveny 

první vzdělávací cíle.  

Mandy 

Marek při testování požádal srozumitelně o 4 předměty, u ostatních položek nebyla řeč 

srozumitelná. Z toho důvodu byla doporučena výuka znaků, které jsou jednoznačné a podporují 

rozvoj vokalizace. (Carbon, 2010) Martin byl při testování na druhém milníku VB-MAPP 

v první úrovni, která odpovídá vývojovému věku do 18 měsíců. 

Takty 

V oblasti taktů obsáhl Marek při testování všech pět milníků z první úrovně VB-MAPP. Dosáhl 

tak v dovednosti pojmenovávat (taktovat) věci, které vidí, verbální úrovně 18 měsíčního dítěte. 

Některé další předměty také pojmenovával, ale řeč nebyla srozumitelná. Srozumitelně dokázal 

taktovat minimálně 10 položek, například kočka, letadlo, auto, banán, postel, kůň a pes.  

Receptivní reakce 

Marek reagoval na několik různých verbálních pokynů, které se týkaly objektů napříč různými 

druhy předmětů. Celkem dosáhl čtyř milníků z pěti v první úrovni VB-MAPP, tedy vývojové 
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úrovni do 18 měsíců. Nicméně odpovědi byly primárně řízeny kontextem. Mezi ně patřily 

receptivní reakce na následující instrukce: 

• „Dej“, Marek instrukci splnil, když byl předmět položen do jeho ruky nebo ležel přímo před 

ním na stole a instruktor měl nataženou ruku. Nereagoval na instrukci, pokud byl předmět na 

jiném místě. 

• „Zmáčkni“ jakékoli tlačítko na jakékoli hračce, Marek instrukci splnil, když byla hračka 

držena před ním nebo ležela přímo před ním na stole. Pokud hračka ležela na jiném místě, byly 

odpovědi nekonzistentní. 

• „Dej dovnitř“ jakoukoliv položku do krabičky, nebo jiné nádoby, když byla držena před ním. 

Pokud byla nádoba položena na stole, Markovy odpovědi nebyly konzistentní. 

• „Dej na“ kolečko na trn, pokud byl trn držen přímo před Markem. Tato odpověď byla 

nekonzistentní s dalšími testovanými položkami.  

Reakce posluchače (receptivní reakce) z hlediska diskriminace: Marek byl schopen vybrat 

několik pojmenovaných položek (obrázků nebo předmětů) z úhledného pole tří položek na 

stole. Měl však potíže, když se zvětšila velikost pole. 

Motorická imitace 

Celkem v oblasti motorické imitace Marek dosáhl čtyř milníků z pěti. Tedy vývojové úrovně 

do 18 měsíců. Byla testována schopnost motorické imitace s předmětem i bez předmětu. 

Motorická imitace s předměty 

Marek napodobil několik pohybů, které se týkaly různých druhů objektů: ačkoli některé 

odpovědi byly primárně řízené kontextem. Jednalo se o následující pohyby: 

• Stisknout libovolné tlačítko na jakékoli hračce 

• Vhodit jakýkoliv předmět do jakékoli nádoby, například krabičky 

• Dávat předměty nahoru na jiné předměty podle kontextu (například kroužek na trn nebo víčko 

na krabičku) a mimo kontext (kolíček na kostku, kostku na misku a podobně) 

• Zaklepat libovolným předmětem o stůl 

• Posunout libovolný předmět tam a zpět na stole 

• Poklepat libovolným předmětem na břiše 
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Motorická imitace bez předmětu 

Marek byl schopen napodobit několik pohybů bez předmětů, včetně několika znaků.  

(Dipuglia, 2017, neveřejný dokument) 

 

4.3.2 Navržené cíle a další kroky ve vzdělávání 

Na základě vstupního hodnocení byly behaviorální analytičkou navrženy následující cíle.  

Mandy 

V oblasti mandů vyplynulo z testování několik budoucích cílových mandů. Z těch se podle 

doporučení behaviorální analytičky vybrali vždy 2-3, které se učily podle metody pro výuku 

mandů. Protože nebyla známa Markova rychlost učení, která je vždy velmi individuální, nebyl 

stanoven žádný počet mandů, který by si měl Marek do dalšího testování osvojit.  

Takty 

Z testovaných taktů byly vybrány ty, které Marek říkal srozumitelně a zařazeny mezi zvládnuté 

položky k procvičování. Slova pro takty, které nebyly srozumitelné, se zařadily do programu 

echa, pokud byla výslovnost blízká cíli, nebo jim byl přiřazen znak. Pokud Marek nedokázal 

znak zopakovat, byl zařazen do cílů motorické imitace bez objektu, pokud jej dokázal 

zopakovat, byl takt zařazen do budoucích cílů. Z těchto vybraných taktů se vždy mezi aktuální 

cíle zařadily takty dva, které byly intenzivně učeny. 

Receptivní reakce 

V receptivních reakcích Marek neprokázal dostatečnou orientaci v prostoru, například nesplnil 

pokyn, pokud nebyl předmět přímo před ním. Mezi první cíle tak byly zařazeny instrukce 

s předměty, které se nacházely na levé nebo pravé straně stolu, případně ve větší vzdálenosti od 

Marka. Příkladem může být instrukce „dej dovnitř“ (krabička leží na pravé straně stolu, míč je 

před Markem). 

Motorická imitace 

V prvním měsíci bylo cílem dotestovat zbývající pohyby z motorické imitace s předmětem 

i bez předmětu podle přiloženého přehledu. Jednalo se o jednoduché pohyby s předmětem typu 

poklepat předmětem na hřbet ruky nebo přejet předmětem po paži tam a zpátky, schopnost 
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zopakovat jednoduché pohyby z jemné motoriky a základní znaky. Pohyby, které Marek 

nedokázal zopakovat, se staly prvními cíli z motorické imitace. Dalšími nejbližšími cíli byly 

znaky, které Marek potřeboval k mandům a taktům.  (Dipuglia, 2017, neveřejný dokument) 

4.3.3 Analýza vstupního hodnocení a cílů 

Markovy výsledky ze vstupního hodnocení se pohybovaly v první úrovni VB-MAPP, tedy ve 

verbální úrovni do 18 měsíců. Nejnižšího skóre dosáhl Marek v oblasti sociálních dovedností 

a mandů, což jsou dvě oblasti, které spolu úzce souvisí. Pokud žák neumí funkčně používat 

mandy, nemůže sociálně přijatelným způsobem kontrolovat to, co získává od druhých lidí. 

Může tak volit nežádoucí chování, aby dosáhl toho, co chce, například pozornosti. Takový 

způsob komunikace samozřejmě nerozvíjí vhodné sociální dovednosti. Marek komunikoval 

tak, že když se mu něco líbilo, tak za tím utekl. Když chtěl něco udělat, utekl a udělal to. Pokud 

byl na cestě zastaven, křičel a bouchal, protože svoje přání neuměl jinak vyjádřit. Intenzivní 

program na rozvoj mandů byl tedy první volbou v intervenci na rozvoj verbálního chování. 

Horní, nebo téměř horní hranice 1. úrovně VB-MAPP dosahoval Marek vyrovnaně v oblastech 

taktů, vizuálních dovedností a přiřazování ke vzoru, receptivních reakcí a imitace. V oblasti 

taktů nám to ukazuje na schopnost pojmenovávat určité množství taktů, viz vyhodnocení výše, 

nicméně také na malou aktivní slovní zásobu, kterou je potřeba intenzivním nácvikem rozšířit, 

aby se Marek mohl později zapojit do výuky čtení a psaní. Nelze totiž vyučovat akademické 

dovednosti založené na textu bez toho, aby mu žák rozuměl. V oblasti imitace i receptivních 

dovedností byl také potřeba intenzivní program, protože tyto dva neverbální operanty jsou 

velmi důležité pro skupinovou výuku. Proto další prioritou vedle mandů bylo intenzivní učení 

těchto operantů v dílčích krocích.    

4.3.4 Shrnutí osmiměsíční výuky 

Začátek školního roku, tak jako začátek každé intervence založené na VB/ABA, patřil párování. 

Cílem párování je napodmiňovat neutrální stimuly takovým způsobem, aby se z nich staly 

pozitivní stimuly. To znamená, že učitel, respektive asistent dostatečně dlouho spojuje svoji 

přítomnost a posléze pracovní stůl a pomůcky s posílením. Jinými slovy, učitel a posílení 

přicházejí vždy spolu. Učitel dává žákovi k dispozici ta nejlepší posílení, tedy oblíbené hračky, 
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aktivity a pochutiny. Jak je již zmíněno o odstavec výše, Marek si užíval všechny své oblíbené 

aktivity a hračky, a tak si brzy oblíbil učitelku i asistentky, které ve třídě pracovaly.  

Díky jeho zájmu o tyto předměty a aktivity byla poměrně snadná i výuka mandů, která je plně 

závislá na motivační operaci, jakou dokážeme vytvořit. Marek se tak učil, že si o věci, které 

chce, musí říct dospělým osobám a díky tomu měl během dne desítky příležitostí k aktivní 

komunikaci s druhými lidmi. Marek se projevoval po celou dobu studia jako vysoce 

motivovaný žák. Mezi jeho oblíbená posílení patřily především zvukové a světelné hračky, ale 

i další předměty, které vydávaly zvuky při manipulaci. Dále vyhledával pohybové hry, zejména 

skákání, ježdění, točení a houpání. Díky tomu se dobře a rychle učil i cílové položky v rámci 

intenzivního učení, které bylo realizováno u stolu.  

V průběhu druhého pololetí Marek začal docházet 2x týdně na krátkou aktivitu do třídy mezi 

neurotypické vrstevníky. Obvykle se s dopomocí účastnil výtvarných aktivit a přestávky. 

Nicméně příliš nevyhledával přítomnost druhých dětí a spíše preferoval společnost asistentky. 

Dále chodil na obědy do školní jídelny, kam si nosil vlastní jídlo. Rád trávil čas i na školním 

hřišti, přestože hra s dětmi byla spíše paralelní. 

 

4.3.5 Výstupní hodnocení po 8 měsících intervence 

Po osmi měsících intervence byl Marek znovu testován podle stejného hodnotícího manuálu 

VB-MAPP. Testování probíhalo od 8:30 do 14 hodin za přítomnosti učitelky a asistenta 

pedagoga. Vedla jej behaviorální analytička ve výcviku. Během hodnocení byl Marek v dobré 

náladě a dobře spolupracoval. Během dne došlo jen k jedné epizodě nežádoucího chování.  

Mandy 

V oblasti mandů udělal Marek velký pokrok, momentálně používá více než 35 znaků a slov ke 

komunikaci s druhými lidmi. Mandy tvoří především podstatná jména a několik slov, kterými 

si žádá o konkrétní aktivity (například točit, houpat). Používá je generalizovaně v různých 

prostředích a s různými lidmi. Možnost mandovat si od druhých lidí oblíbené aktivity a 

předměty u Marka zvýšila zájem o druhé lidi, v interakci je nyní velmi aktivní a přátelský. 

Mandy používá spontánně, během testování tak učinil nejméně pětkrát za hodinu. V oblasti 
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mandů Marek dosáhl 1 milníku z pěti, ve 2. úrovni VB-MAPP, která odpovídá vývojovému 

věku 18–30 měsíců. 

Takty 

V oblasti taktů si také Marek zvýšil zásobu podstatných jmen, které doprovází znakem. Během 

testování taktoval nejméně 50 obrázků a předmětů. Dovednost můžeme považovat 

za generalizovanou, protože všechny takty Marek rozezná minimálně ve třech různých 

exemplářích. V druhém pololetí se Marek začal učit taktovat i zvuky, protože se jedná o jeho 

největší oblast zájmu a může ji tak sdílet s druhým lidmi. Schopnost taktovat, co vidí i slyší, 

snižuje u Marka jeho potřebu utíkat k lidem a věcem, které ho zaujmou, obvykle proto, 

že vydávají nějaký zajímavý zvuk. Dříve neměl způsob, jak upozornit na něco zajímavého jinak 

než tím, že ke zdroji zvuku jednoduše utekl. Nyní zvládne s druhými lidmi sdílet, co slyší nebo 

vidí, a to bez toho, aby musel utíkat. Dále během testování taktoval nejméně 5 aktivit za použití 

sloves. V taktech Marek dosáhl na první dva milníky z pěti ve 2. úrovni VB-MAPP, ve 

schopnosti pojmenovat to, co vnímá smysly, tedy dosáhl vývojové úrovně 18-30 měsíců věku 

dítěte.  

Receptivní instrukce 

Během testování Marek projevil schopnost receptivně reagovat a vybrat správný obrázek nebo 

předmět z neuspořádaného pole osmi obrázků. Tímto způsobem najde a rozezná více 

než 50 obrázků, a to minimálně ve třech různých exemplářích. Marek si osvojil reakci i na řadu 

39 receptivních instrukcí s předmětem (například „dej na, dej dovnitř, podej…“), ale i na 15 

instrukcí bez předmětu („ukaž oči, ukaž krk…“), Tyto receptivní reakce může uplatnit 

i v každodenních situacích, do kterých se tak může lépe zapojovat (například „ukliď to 

do šuplíku, dej to do krabice…“). Porozumění receptivním instrukcím je nezbytné pro účast 

na společném vzdělávání.  

Motorická imitace 

V oblasti imitace se Marek během celého školního roku učil nové znaky. Pro žáka, který ke 

komunikaci používá znaky, je velmi důležité, aby se je vždy již dopředu učil v intenzivním 

učení u stolu. Tak je má k dispozici ve chvíli, kdy je potřeba zavést nový mand nebo takt. Dále 

se Marek díky imitaci učil dobře napodobovat druhé lidi. Schopnost nápodoby je pro vstup do 

společného vzdělávání velmi důležitá, Markovi může pomoci ve chvílích, kdy nebude dobře 

rozumět zadání od učitele nebo se bude chtít připojit k nové hře spolužáků. Při testování Marek 



56 

 

prokázal schopnost zopakovat jakýkoli nový pohyb, a to jak s předmětem, tak bez předmětu. 

Tyto pohyby obsahovaly hrubou i jemnou motoriku. Dále během doby testování zopakoval 

dvakrát aktivitu druhého člověka v přirozeném prostředí (například sundal si boty).  

Verbální imitace (echo) 

Tento verbální operant není v České republice dosud testován v rámci VB-MAPP, protože tato 

část hodnotící profilu není přeložena do českého jazyka. Nicméně v rámci výuky založené na 

VB/ABA tvoří samozřejmě tento verbální operant nedílnou součást nácviku správné 

výslovnosti. Marek se díky procvičování výslovnosti v rámci intenzivního učení u stolu naučil 

lépe vyslovovat slova, kterými doprovází znaky při komunikaci, ať už v oblasti mandů, nebo 

taktů.  Současně docházel ke školní logopedce, která citlivě pracovala na rozvoji jeho 

oromotoriky mluvidel. Vzhledem k tomu, že Marek začíná číst, je pro něj lepší výslovnost 

nezbytnou součástí akademické přípravy. 

Vizuální dovednosti a přiřazování 

Během testování Marek demonstroval schopnost přiřadit více než 25 obrázků či předmětů ke 

stejnému vzoru v neuspořádaném poli 6 položek. Také dokázal roztřídit 10 různých barev či 

tvarů podle vzoru. V době testování Marek dosáhl dvou z pěti milníků VB-MAPP ve 2. úrovni, 

dosáhl tedy vývojové úrovně 18-30 měsíčního dítěte. 

Hra 

Marek během testování projevil schopnost hrát si samostatně s hračkami, které se nacházejí 

v prostředí. Během 30minutového pozorování si hrál minimálně s pěti hračkami, a to po dobu 

nejméně dvou minut. Pokud si hrál s hračkou, která byla složena z více částí, nebo se jednalo o 

sadu hraček, minimálně v pěti případech hledal chybějící část či předmět do ucelené sady. 

Minimálně s pěti předměty si hrál funkčně. Herní dovednosti Marek ovládá i na hřišti, dokáže 

si funkčně samostatně hrát minimálně po dobu pěti minut. V době testování se Marek v oblasti 

hry nacházel na úrovni 18-30měsíčního dítěte. Dosáhl 3 z 5 milníků 2. úrovně VB-MAPP. 

Sociální dovednosti 

V oblasti sociálních dovedností udělal Marek výrazný pokrok. Začal dávat najevo zájem o 

sdílené fyzické aktivity, navazovat oční kontakt s druhými dětmi a spontánně se připojovat 
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k paralelní hře se spolužáky. Začal dokonce spontánně následovat vrstevníky a  imitovat jejich 

pohyby.  

Receptivní reakce podle funkce, znaku, kategorie 

Během testování Marek prokázal začínající schopnost správné receptivní reakce na základě 

funkce předmětu nebo předmětu na fotografii. Minimálně u dvanácti položek v poli osmi ukázal 

správnou fotografii nebo předmět. V této oblasti může být příkladem instrukce „Ukaž, co 

štěká“, po níž Marek ukáže psa. Marek dosáhl prvního milníku v této kategorii řeči, která začíná 

na druhé úrovni VB-MAPP, dosáhl tedy vývojového věku 18-30 měsíců. 

Dovednosti ke skupinové výuce 

V oblasti skupinových dovedností Marek dokázal reagovat na základní receptivní instrukce. 

Například odložení osobních věcí a přesun ke stolu zvládl Marek jen s jedním promptem. Také 

k přesunu mezi aktivitami, které jsou realizovány ve třídě, mu stačil jeden prompt gestem nebo 

slovem. Dále se dokázal účastnit společného stravování u stolu s ostatními žáky alespoň po 

dobu tří minut. To jsou základní předpoklady pro účast ve společném vzdělávání. Dalším 

milníkem je společná účast na jakékoli aktivitě se spolužáky alespoň po dobu tří minut. V tomto 

hodnocení Marek dosáhl tří milníků z pěti. Skupinové dovednosti začínají na druhé úrovni VB-

MAPP a odpovídají tedy vývojovému věku 18-30 měsíců. 

Celkové množství dosažených milníků v hodnotícím manuálu VB-MAPP 

Marek dosáhl při druhém testování podle hodnotícího manuálu VB-MAPP 53 milníků 

z celkového počtu 170 milníků. 
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4.4 Nárůst počtu osvojených položek v jednotlivých verbálních operantech 

 

Verbální operant Počáteční úroveň Dosažená úroveň 

Mand 4 38 

Takt 6 45 

Receptivní reakce  

(s předmětem) 

125 164 

Receptivní reakce 

(bez předmětu) 

0 15 

Motorická imitace 

(s předmětem) 

47 73 

Motorická imitace 

(bez předmětu) 

49 68 

Verbální imitace (echo) 9 35 

 

 

Vzhledem k tomu, že Marek byl ze sledovaných 8 měsíců 2,5 měsíce nemocen a dva týdny byly 

prázdniny, které zasahovaly do této části školního roku, výuky se účastnil celkem 5 měsíců. 

Z toho vyplývá průměrné tempo osvojování si nových položek, které je sice individuální 
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hodnotou, ale ukazuje nám, jakým tempem se žák učí, a můžeme tak v případě přípravy cílů 

pro další školní rok predikovat množství osvojených položek. Hodnotící materiál VB-MAPP 

sleduje konkrétní vývojové milníky, které mohou směřovat naši výuku z hlediska výukových 

cílů, a především nám přináší informaci o aktuální úrovni žákových dovedností. Nicméně 

tempo osvojování položek a případné rozdíly v množství osvojených verbálních operantů 

v různých kategoriích řeči (například receptivní oblast versus mandy) jsou při přípravě 

vzdělávacích plánů také důležitou informací. Markovi se v této oblasti dařilo následovně. 

4.4.1 Vyhodnocení osvojených verbálních operantů 

V následném hodnocení se zaměřuji především na Markovo tempo učení a na množství 

osvojených verbálních operantů za dobu výzkumného šetření. 

Mandy 

Když Marek do třídy nastoupil, měl velmi špatnou výslovnost a z toho plynoucí absenci 

funkčních mandů.  Ve školním prostředí používal pouhé čtyři vokální mandy. Za šest měsíců 

výuky si osvojil 34 nových mandů ve znaku. To znamená, že se naučil v průměru téměř 6 

nových mandů za měsíc. Díky této základní slovní zásobě si dokázal říci o své nejoblíbenější 

hračky a aktivity, například auto, vrtulník, houpání, točení, skákání nebo písničku. Zvýšila se 

tak pro něj hodnota druhých lidí, kteří mu tato posílení dávali k dispozici nejen během 

mandovacích sezení, ale i během práce u stolu. Díky tomu je Marek začal více aktivně 

vyhledávat a zlepšila se jeho sdílená pozornost. Když přišel Marek ráno do školy, vždy šel 

každého z týmu a později i spolužáky pozdravit. Když pak během mandování obdržel nějakou 

zábavnou hračku, radost sdílel s druhými pohledem do očí a smíchem. Rozvoj mandů částečně 

snížil i jeho nežádoucí chování, přestože v této oblasti byl ještě potřeba program na akceptaci 

„ne“. Při této technice se Marek učil, že nemůže mít vždy to, co chce, ale může získat jiný 

předmět/aktivitu.  

Takty  

V oblasti taktů si Marek osvojil 39 nových znaků k popisu toho, co vidí a slyší. Takty se učil 

podobným tempem jako mandy, tedy v průměru 6-7 za měsíc. Marek se naučil takty aktivně 

používat v komunikaci s druhými lidmi, což je cílem výuky. Dříve, když Marek na ulici viděl 

nebo slyšel něco zajímavého, obvykle k tomu hned běžel a s dospělým pak komunikoval až ve 

chvíli, kdy k předmětu zájmu doběhl za ním. Díky této zásobě taktů již mohl znakem popsat, 
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co vidí nebo slyší. Snížilo se tak jeho nežádoucí chování, které bylo v pražském provozu 

poměrně nebezpečné.  

Receptivní reakce 

Tento operant je v originále popsán jako reakce posluchače, jedná se tedy o schopnost jedince 

reagovat na instrukce, které slyší. Což samozřejmě úzce souvisí s porozuměním slovům, která 

jsou užita v instrukci. Bez porozumění by se mohlo jednat jen o mechanické reakce závislé 

na kontextu situace. V této oblasti jsou zvlášť sbírána data na receptivní reakce, kdy je součástí 

odpovědi manipulace s předmětem. Například po naší instrukci „Dej do“, žák vloží do kelímku 

kostku. Tento typ instrukce patří mezi nejjednodušší právě proto, že se žák může ještě velmi 

dobře orientovat podle kontextu. Zároveň se ale již učí reagovat neprodleně na instrukci učitele, 

což je ve škole i v životě velmi potřebná dovednost. Těchto instrukcí si Marek osvojil také 39. 

Pak se již začal učit receptivní reakce, ke kterým nepoužíval žádné předměty, například 

„zatleskej“. Takových instrukcí se naučil rozeznávat celkem 15. Pokud obě kategorie sečteme, 

zjistíme, že si Marek osvojil každý měsíc 9 receptivních položek. To mu dává možnost si 

postupně osvojit základní instrukce, které běžně používá učitelka ve třídě, například: „Stoupni 

si, sedni si, přihlas se, piš, otevři si knihu“. Právě tyto instrukce se žák vzdělávaný podle PAVB 

nejdříve učí v intenzivní výuce pomocí bezchybného učení a dalším krokem je generalizace 

těchto receptivních reakcí v přirozeném prostředí, tedy školní třídě. 

Motorická imitace 

Také u motorické imitace se rozlišují reakce s předměty a bez předmětů. Marek si zvládl osvojit 

26 imitačních pohybů s předmětem a následně se výuka zaměřila na imitační pohyby bez 

předmětu, což jsou obvykle u znakujících dětí především budoucí znaky. Takových pohybů si 

Marek nově osvojil 19, tedy v průměru také 7-8 nových pohybů za měsíc. Z tohoto čísla ovšem 

nelze vyčíst důležitý poznatek, a sice že Marek díky intenzivní výuce imitace dokázal imitovat 

i nové pohyby v přirozeném prostředí. To je vedle osvojení nových znaků hlavním cílem této 

výuky. Nápodoba druhých lidí včetně vrstevníků je velmi důležitou dovedností ve skupinové 

výuce.  

Verbální imitace 

V této oblasti si Marek nově osvojil výslovnost 26 slov, to jsou jen čtyři nová slova za měsíc. 

Nicméně je zde potřeba přihlédnout k tomu, že Marek nastoupil jako žák, který měl u většiny 

slov naprosto nesrozumitelnou výslovnost, a většina jeho komunikace se uskutečňovala ve 
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znacích. Marek zároveň procvičoval i oromotorické pohyby. Práce na lepší výslovnosti byla 

pozvolná, ale přinášela výsledky. V průběhu sběru dat začal již Marek některé znaky 

doprovázet velmi srozumitelným slovem.  

4.5 Shrnutí výsledků výzkumného šetření 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo vyhodnocení vzdělávání žáka s autismem podle 

metody Pensylvánského projektu verbálního chování. Ten byl splněn díky dílčím cílům, jak je 

uvedeno níže. Rozvoj verbálního chování je dlouhodobý proces, stejně jako je tomu ve vývoji 

neurotypických dětí. Zlepšení komunikace přináší žákovi možnost podílet se na sociálních 

vztazích. Druzí lidé, včetně vrstevníků, se tak stávají komunikačními partnery. Zároveň je 

přirozenou prekvizitou pro před-akademické a následně akademické dovednosti. Toto 

výzkumné šetření, s oporou v teoretické části práce, tak přináší výsledky žáka ve vyučovaných 

verbálních operantech a dává je do kontextu s možností praktické realizace výuky VB/ABA ve 

škole hlavního vzdělávacího proudu. Škola se tak stává hlavním zdrojem intervence pro žáka 

s autismem. (Dipulgia, 2019, s. 25) 

Dílčí cíl, kterým byla analýza vstupního hodnocení Marka podle hodnotícího manuálu VB-

MAPP, byl splněn. Přinesl objektivní náhled na vstupní úroveň dovedností žáka, což pomáhá 

konkrétní představě o vstupních dovednostech dětí, které mohou prosperovat ze vzdělávání 

založeném na metodách PAVB.  

Dílčí cíl, vyhodnocení rozvoje verbálního chování Marka podle hodnotícího manuálu VB-

MAPP po 8 měsících účasti v projektu, byl splněn.  

Dílčí cíl, kterým byl sběr a vyhodnocení nárůstu dílčích položek verbálních i neverbálních 

operantů, se zohledněním reálné doby intervence, byl splněn. 

Hlavní výzkumná otázka, jaká specifika ve vzdělávacím procesu, založeném na verbálním 

chování - aplikované behaviorální analýze, jej činí úspěšným ve vzdělávání dětí s autismem, je 

po analýze odborných zdrojů, především metodiky Pensylvánského projektu verbálního učení, 

dotazníku adresovaném rodičům žáka i analýze dat, zodpovězena: 

Mezi klíčová specifika ve vzdělávacím procesu založeném na VB/ABA patří proškolení 

asistenta pedagoga, supervize behaviorálního analytika, spolupráce s rodinou a místnost pro 

individuální výuku. 
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Klíčovým specifikem je asistent pedagoga proškolený alespoň do takové míry, aby rozuměl 

základním behaviorálním principům chování a učení a uměl je funkčně aplikovat. Školení 

asistentů by proto mělo zahrnovat jak koncepční, tak aplikovatelné dovednosti. Konzultace 

v průběhu roku by jim měly přinést praktické dovednosti, proto je nezbytnou součástí 

konzultací i praktická ukázka a zaučení v nových technikách. (Dipuglia, 2019) Důležitým 

aktérem je proto také behaviorální analytik, který pomocí funkčního hodnocení odhaluje funkce 

chování a nastavuje intervenci ke snižování nežádoucích jevů v chování. Každé dítě s autismem 

má speciální potřeby ve vzdělávání a v rámci snižování bariér je potřeba vždy pracovat i na 

dalších oblastech, nejen pouze na výuce verbálního chování. Rodiče uvádějí například ošetření 

poruchy příjmu potravy (zajištění kontinuity terapie ve škole), zvládání některých projevů 

nežádoucího chování - snaha o předcházení či odnaučování stereotypního nebo nevhodného 

chování. Behaviorální analytik také připravuje každému žákovi individuální cíle ve vzdělávání 

tak, aby byly v souladu s kurikulem školy a zároveň byly pro žáka smysluplné a dosažitelné. 

V budoucnu by jej mohl částečně nahradit konzultant, který má zkušenosti ze vzdělávání tohoto 

typu a zná dobře chod třídy i metody PAVB. 

Vzhledem k tomu, že žáci s autismem potřebují kvalitní výuku i proto, aby neselhávali 

v generalizaci nabytých dovedností (Schramm, 2006), je pro funkční vzdělávání potřeba 

spolupráce s rodinou. To potvrzují i rodiče Marka, kteří dokonce způsob komunikace mezi 

rodiči a školou označují za jednu z nejdůležitějších věcí.  Tato komunikace je v metodě PAVB 

ošetřena především každodenním předáváním informačního listu ze školy domů a zpět. 

Komunikační formulář je pro rodiče informačním zdrojem o tom, co se jejich dítě ve škole učí. 

Roli rodiče velmi dobře vystihla matka Marka: Naopak my, rodiče, mu musíme pomoci v 

generalizaci a využití akademických dovedností získaných ve škole tak, aby byly použitelné a 

upevňované v běžném životě. 

Ze strany školy pak rodiče Marka hovoří o ochotě školy pokračovat ve vzdělávání domluveným 

systémem učení (založeném na ABA). Toto potvrzuje i analýza dat z hodnocení na konci 

výzkumného šetření. Ta ukazuje, že i přes kontinuální pokroky během prvního roku výuky 

Marek potřebuje další individuální výuku, aby se mohl začít učit akademické dovednosti. Pokud 

se na tuto problematiku podíváme z hlediska analýzy dosažených milníků v hodnotícím 

manuálu VB-MAPP, tak Marek nastupoval s 24 milníky z celkového počtu 170 milníků. Po 5 

měsících výuky, pokud odečteme čas, kdy se neučil z důvodu nemoci a prázdnin, dosáhl 53 

milníků. To znamená, třetí úrovně VB-MAPP, kdy je žák na úrovni před-akademických 

dovedností, by při stejném tempu výuky dosáhl za 1,5 roku školní výuky. A to za předpokladu, 
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že by se stabilizoval jeho zdravotní stav a docházel by do školy 10 měsíců školního roku. Jedná 

se samozřejmě o velmi zjednodušující odhad, který nezohledňuje, zda by se další typy 

verbálních a neverbálních operantů Marek učil stejným tempem. Pokud bychom ale 

zjednodušili výstup VB-MAPP na pouhý souhrn milníků, Marek by se v oblasti před-

akademických dovedností mohl zapojit na úroveň prvňáčků přibližně za rok a půl. V té obě by 

již mohl být, podle posloupnosti verbálních operantů, připravený na výuku reakce na text a 

transkripce. Tím jsme se ocitli u problematiky včasného začátku výuky podle principů ABA. 

Pokud by Marek započal intenzivní výuku ve 4,5 letech, tak jako většina dětí vzdělávaná 

v PAVB v Pensylvánii, této úrovně by dosáhl přibližně v sedmi letech, tedy v době, kdy 

v České republice začíná pro děti s prvním odkladem školní docházky první třída. Pokud by byl 

již v sedmi letech na úrovni akademických dovedností, velmi by to zvýšilo jeho šance zapojit 

se do společného vzdělávání.  

Dílčí výzkumné otázky 

3.) Jaké technické zázemí potřebuje škola pro zajištění vzdělávání podle Pensylvánského 

projektu verbálního chování? 

Na základě metodiky PAVB, fotodokumentace a ověření tohoto technického zázemí v Základní 

škole Fialová můžeme popsat základní technické zázemí, které by škola měla žákovi 

vzdělávanému podle metody PAVB založené na ABA poskytnout. Technické zázemí by mělo 

splňovat taková kritéria, aby každý žák mohl pracovat na svých individuálních cílech a zároveň 

se postupně zapojovat do společné výuky ve své kmenové třídě.  

Základním technickým zázemím je místnost pro individuální výuku, která by měla být 

v ideálním případě stavebně oddělena, zároveň ale co nejblíže kmenové třídě. Tato místnost 

slouží k intenzivnímu nácviku učení (ITT), výuce mandů, případně nácviku hry a dalších 

dovedností. Specifikem výuky podle metod na rozvoj verbálního chování u žáků, kteří ještě 

nemají rozvinuté verbální chování a další dovednosti, je intenzivní výuka v poměru jeden 

asistent na jednoho žáka. Pro maximální rozvoj verbálního, respektive vokálního verbálního 

chování, je výuka velmi interaktivní, asistent na žáka mluví a podporuje ho v tom, aby také 

reagoval verbálním chováním. Takový typ výuky není možné realizovat v běžné třídě, kde je 

výuka vedena jako frontální. Proto je žák do kmenové třídy integrován postupně, s respektem 

k jeho vývoji a přibývajícím dovednostem. 

Místnost může být vybavena jednoduše. Každý žák potřebuje jeden stůl s židlí pro sebe a pro 

učitele, respektive asistenta. Učitel má u stolu k ruce skříňku se zásuvkami pro uložení datových 
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formulářů, šanonu, karet s cílovými i zvládnutými položkami a posílením. K výuce u stolu 

používá také krabici s jednoduchými vizuálními a motorickými úkoly podle aktuální úrovně 

žáka. Ve třídě by měl být také prostor pro hru a mandovací sezení, obvykle v podobě koutku 

s kobercem a hračkami.  

4.) Jaké personální obsazení potřebuje škola pro realizaci Pensylvánského projektu 

verbálního chování? 

Raná intervence pro jedince s autismem je na celém světě realizována ve formátu 1:1. Ke 

každému žákovi s autismem, který je vzděláván podle metody PAVB, je na první roky jeho 

školní docházky potřeba obsadit asistenta pedagoga. Dále může být součástí podpůrného týmu 

takového žáka speciální pedagog. To může pomoci v případě více integrovaných žáků, kteří 

mohou sdílet speciálního pedagoga, který může být oporou jak asistentům pedagoga, tak 

učitelům v kmenových třídách. Ovšem nezbytnou součástí každého vzdělávacího programu, 

vedeného podle principů ABA, je behaviorální analytik, který funguje jako odborný konzultant 

a do třídy dochází v pravidelných intervalech, připravuje vzdělávací cíle pro žáky a poskytuje 

průběžné školení asistentovi pedagoga, případně speciálnímu pedagogovi.  

Toto personální opatření se může zdát jako nákladné a personálně náročné, nicméně ze 

zahraničních studií vyplývá (Schramm, 2006), že se taková investice v průběhu života člověka 

s autismem vrátí, protože mu umožní žít nezávislejší život a tím i jeho rodině možnost 

zaměstnání a dalších aktivit ve společnosti. Raná intervence založená na ABA a kvalitní 

vzdělávání může významně snížit míru handicapu jedince s poruchou autistického spektra a 

zvýšit kvalitu jeho života. 
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4.6 Diskuze 

Výstupem výzkumného šetření je především vyhodnocení 8 měsíční docházky žáka s autismem 

do školy hlavního vzdělávacího proudu. Jeho vzdělávání bylo vedeno podle metody 

Pensylvánského projektu verbálního učení, tedy v souladu s principy aplikované behaviorální 

analýzy se zaměřením na verbální chování. Přestože byla intervence ve škole realizována 

v souhrnu po dobu 5 měsíců, protože chlapec byl často nemocen, dosáhl sociálně významných 

výsledků v oblasti verbálních i neverbálních operantů. Tento závěr byl stanoven díky 

výsledkům získaných při evaluaci hodnotícímu manuálu VB–MAPP a kvantitativnímu sběru 

dat z intenzivního učení.  

Ve všech sledovaných operantech se Marek během 8 měsíců docházky do školy posunul z první 

úrovně VB–MAPP, která značí vývojový věk do 18 měsíců, do druhé úrovně hodnotícího 

manuálu, který odpovídá vývojovému věku 18–30 měsíců. Celkem dosáhl 53 ze 170 

vývojových milníků. Osvojil si 198 nových položek z oblasti mandů, taktů, receptivních reakcí, 

motorické a verbální imitace. Markovi rodiče pozorují zlepšení v oblasti porozumění i expresi 

řeči. Kladně hodnotí i sociální zájem Marka o sdílení toho, co jej obklopuje a zažívá.  

V České republice byla zatím realizována dvě výzkumná šetření v rámci diplomových prací, 

v rámci kterých byl sledován pokrok v oblasti verbálního chování. Srovnatelné šetření 

s využitím stejného hodnotícího manuálu VB–MAPP provedla magistra Chrapková, s tím 

rozdílem, že se jednalo o intervenci v domácím prostředí chlapce. Výsledkem jejího 

výzkumného šetření byl evidentní progres žáka ve všech verbálních i neverbálních operantech, 

které byly sledovány. Druhé výzkumné šetření na rozvoj verbálního chování uskutečnila 

v rámci své diplomové práce magistra Šestáková. Sledovala intervenci chlapce, která byla 

realizována v ABA centru a domácím vzdělávání. I tento chlapec dosáhl individuálního 

pokroku ve sledovaných oblastech. Pro ukotvení aplikované behaviorální analýzy v naší 

speciálně pedagogické praxi budou potřeba další výzkumná šetření. Nicméně již nyní se 

můžeme opírat o kvalitní výzkum založený na důkazech ze zahraničních zdrojů 

a  implementovat znalosti tohoto vědního oboru. 
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Závěr 

Marek udělal během své účasti v projektu takový pokrok, aby pro něj bylo přínosné nadále 

setrvat ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Během prvního roku byla intervence zaměřena, 

vedle rozvoje verbálního chování, na snížení jeho nežádoucího chování, které by jej 

stigmatizovalo či jinak vylučovalo ze společného vzdělávání. Konkrétně u tohoto žáka můžeme 

způsob výuky založené na VB/ABA hodnotit jako funkční způsob vzdělávání žáka s autismem 

ve škole hlavního vzdělávacího proudu.  

Marek pokračuje v docházce do školy i druhý školní rok, stále s podporou asistenta pedagoga 

i speciálního pedagoga pracujícího pod supervizí behaviorálního analytika. Ve třídě 

s neurotypickými vrstevníky tráví nyní část vyučování každý den. Rozvíjí se dále nejen 

v oblasti komunikace, ale i v akademických dovednostech včetně trivia. 

Tento způsob postupné přípravy a integrace žáka s poruchou autistického spektra můžeme tedy 

hodnotit jako novou možnost, jak vzdělávat žáky s autismem, přestože jim jejich symptomatika 

neumožňuje se od prvního školního dne plně zapojit do frontální výuky.  

Cíl diplomové práce byl zdárně naplněn. V teoretické rovině přináší popis metody, jakou lze 

v rámci inkluzivního vzdělávání podpořit žáky s poruchou autistického spektra ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu. Efektivitu tohoto způsobu výuky demonstruje v praktické části 

skrze výzkumnou kazuistiku. Cíle výzkumného šetření byly splněny díky analýze 

a vyhodnocení pokroků sledovaného žáka především v oblasti verbálního chování. Výsledkem 

je doložení progresu žáka ve všech sledovaných oblastech. Metodologii doplňuje také 

dotazníkové šetření, které zkoumá náhled rodičů sledovaného žáka na jeho vzdělávání. Jejich 

odpovědi potvrzují posun žáka v oblasti verbálního chování. Byly zodpovězeny výzkumné 

otázky a tím popsána specifika vzdělávání metodou Pensylvánského projektu verbálního 

chování, který vychází z aplikované behaviorální analýzy. V neposlední řadě popis zahrnuje 

i personální a technického zázemí, které je potřeba k realizaci této metody na základní škole. 

Tím je podpora asistenta pedagoga, behaviorálního analytika a prostor pro realizaci individuální 

výuky.  

Přínos pro speciálně pedagogickou praxi je především v popisu individuální výuky založené na 

aplikované behaviorální analýze. Inkluzivní vzdělávání je cestou k hledání nových možností 

nejen pro žáky s poruchou autistického spektra. Každá metoda, která funkčně snižuje bariéry 

žáků ve vzdělávání a efektivně pracuje s jejich deficity, si zaslouží pozornost odborníků. 
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Metodu Pensylvánského projektu verbálního učení vnímám jako jeden z funkčních modelů 

inkluzivního vzdělávání. Možnost speciálních tříd při školách hlavního vzdělávacího proudu, 

s postupnou integrací do kmenových tříd, může být jednou z cest k inkluzivnímu vzdělávání 

pro všechny. Zůstává faktem, že v metodě Pensylvánského projektu verbálního chování, 

vstupují děti do tříd ve věku 4,5 roku. Další výzkum by proto mohl směřovat do oblasti 

vzdělávání předškolních žáků.  
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Souhrn   

Vzdělávání žáků s autismem je aktuální téma nejen v České republice. Jejich deficit leží 

především v oblasti komunikace, sociálních interakcí a hry. To klade specifické nároky nejen 

na jejich rodiny, ale i na pedagogy a další odborníky. Metody založené na aplikované 

behaviorální analýze a verbálním chování přináší možnost, jak tyto žáky systematicky rozvíjet 

a snižovat tak jejich bariéry nejen ve vzdělávání, ale i ve společnosti, ve které budou dospívat 

a žít. Funkční komunikace je základním pilířem nezávislého a spokojeného života, ale 

i základním pilířem pro rozvoj akademických dovedností. Umožňuje jedincům s autismem 

aktivní participaci na jejich životním příběhu, skrze každodenní situace. Možnost navázání 

přátelství a společného trávení volného času.  

Tato diplomová práce si klade za cíl teoreticky přiblížit principy chování a učení, které žákům 

s autismem umožňují dosažitelný a smysluplný progres nejen v oblasti verbálního chování. 

Popisuje možnost jak začít s rozvojem žáka, kterou v metodologické části dokládá konkrétní 

výzkumnou kazuistikou s měřitelnými výsledky. V neposlední řadě pak popisuje funkční 

metodu VB/ABA vzdělávání v rámci veřejného školství ve státu Pensylvánie. Přestože můžeme 

čerpat ze zahraniční literatury i studií, v České republice s tímto způsobem vzdělávání dětí 

v rámci školství začínáme. Věřím, že účast žáků s autismem ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu, s podporou jejich verbálních a sociálních dovedností, bude přínosem nejen pro ně 

a jejich rodiny, ale i pro jejich spolužáky a pedagogy. 
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Slovník zkratek 

ABA  aplikovaná behaviorální analýza, aplikovaná část vědy o chování a učení 

ABC  antecedent, behavior, consequences, formát chování 

BCaBA   Board Certified Assistant Behavior Analyst, certifikace asistenta 

behaviorálního analytika 

BCBA   Board Certified Behavior Analyst, certifikace behaviorálního analytika 

DTT  discrete trial training, učení v dílčích krocích 

ITT  intensive trail teaching, intenzivní trénink učení 

NET  nature enviromental training, trénink v přirozeném prostředí 

PAVB  Pennsylvania Verbal Behavior Project, Pensylvánský projekt verbálního 

chování 

VB  verbální chování, podobor behaviorální analýzy 

VB/ABA   Verbal Behavior - Applied Behavioural Analysis, Verbální chování - 

aplikovaná behaviorální analýza, metodický přístup, který je součástí 

aplikované behaviorální analýzy 

VB-MAPP hodnotící manuál používaný k vyhodnocení verbální a sociální úrovně jedince 
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