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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je popis aktuálně poskytované logopedické intervence 

u dětí s poruchami autistického spektra. Teoretickou část tvoří vymezení oboru 

logopedie, vymezení termínu komunikace a narušené komunikační schopnosti. 

Charakterizuje poruchy autistického spektra se zaměřením na jejich klasifikaci, etiologii 

a  diagnostiku.  Dále  popisuje  rezortní  rozdělení  logopedické  péče  v České  republice  a 

možnosti  vzdělávání  a  péče  pro  děti  s poruchami  autistického  spektra.  Praktická  část 

předkládá průběh vlastního výzkumu, jehož cílem bylo získat informace od oslovených 

logopedů, na základě kterých lze popsat aktuální stav poskytování logopedické intervence 

dětem s dětským autismem v předškolním věku. Výzkum byl realizován prostřednictvím 

dotazníků adresovaných logopedům z rezortu zdravotnictví, školství a práce a sociálních 

věcí a rozhovoru s logopedkou z mateřské školy speciální. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

logopedie, logopedická intervence, narušená komunikační schopnost, poruchy 

autistického spektra, děti předškolního věku 

  



 5 

ABSTRACT 

The bachelor thesis theme is speech therapy intervention focused on children with 

autism spectrum disorders. Theoretical part contains a description of speech therapy and 

its  evolution,  communication  and  disturbed  communication  abilities.  It  defines  the 

autistic spectrum disorder aiming its classification, etiology and diagnostic. Subscribes 

resort distribution of speech therapy care in the Czech Republic and defines possibilities 

of education and care for the children with autism spectrum disorder. The practical part 

describes  the  personal  research  process.  The  objective  of  the  research  was  gaining 

information from speech therapists about intervention with preschool autistic children. 

The research has been done via a survey which was addressed to a speech therapists from 

Health resort, Education resort and Labour and Social Affairs resort and consultation with 

autism preschool speech therapist. 

 
 
KEYWORDS 

speech therapy, speech therapy intervention, communication disorder, autistic spectrum 

disorder, pre-school aged children 
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Úvod 

 
 Komunikace je jednou z nejdůležitějších lidských schopností určenou 

k navazování a udržování lidských vztahů, rozvíjení sebe sama i k utváření vzájemných 

vztahů v rámci společnosti. Pokud tedy dojde k narušení komunikační schopnosti, nese 

to  s  sebou  pro  jedince  i  jeho  okolí  větší  či  menší  negativa  v závislosti  na  narušení 

komunikace. Poruchy autistického spektra jsou celoživotními neurovývojovými 

poruchami, které mají, kromě sociálního chování a představivosti, vliv také na 

komunikační  schopnosti  jedince,  kdy  dochází  k opožděnému  vývoji  řeči  nebo  se  řeč 

nevyvíjí vůbec. 

 Tato  práce  se  zabývá  logopedickou  intervencí  u  dětí  s poruchami  autistického 

spektra, a to z pohledu logopedů. První část práce vychází z analýzy dostupné odborné 

literatury  a  dalších  zdrojů,  které  přibližují  logopedii  jako  významný  vědní  obor  a 

vymezují základní terminologii, která s oborem souvisí – komunikaci, narušenou 

komunikační  schopnost.  Dále  popisuje  poruchy  autistického  spektra,  jejich  etiologii, 

klasifikaci a diagnostiku. V samostatné kapitole je charakterizovaná organizace 

logopedické  intervence  a  také  specifika  vzdělávání  pro  děti  s poruchami  autistického 

spektra. 

 Empirická část práce vychází z dotazníkového šetření zaměřeného na logopedy 

působících  v rámci  třech  rezortů  a  z  rozhovoru  s logopedkou  pracující  v předškolním 

zařízení. Kvůli různorodosti poruch autistického spektra a s nimi souvisejících projevů je 

tato část zaměřena pouze na dětský autismus, a to konkrétně u dětí v předškolním věku. 

Hlavním cílem této části je analýza logopedické intervence realizované u těchto dětí – 

zejména to, jak často probíhá, jaká je role rodičů v rámci této intervence, jak je u těchto 

dětí rozvíjena komunikační schopnost a jaké pomůcky jsou během ní využívány. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Logopedie – vymezení základní terminologie 

Název logopedie je utvořen z řeckého slova logos neboli slovo a paidea znamenající 

výchova. Logopedie patří mezi nejmladší vědní obory a její postavení v systému není 

ještě ustálené. Postupně se vyvíjí a krystalizuje jakožto vědní obor od počátku 20. let a 

vymezuje svou základní  terminologii, zároveň se  neustále mění a rozvíjí.  Od počátku 

vývoje logopedie můžeme sledovat rozkoly ve snahách o její definování. V roce 1924 ve 

Vídni lékař-foniatr Fröschels definoval logopedii jako lékařskou vědu, ale u nás jí lékař-

foniatr  Sovák označil  za obor  speciálně-pedagogický konkrétně jako:  „…nauku o 

výchově  řeči  a  předcházení  a  odstraňování  poruch  řeči,“  (Sovák  in  Klenková,  2006). 

Pokud budeme vycházet z klasifikace vědních oborů podle Nekonečného (in Škodová, 

Jedlička,  2003)  můžeme  na  logopedii  nahlížet  jako  na  interdisciplinární  vědní  obor 

situovaný mezi přírodně-společenskými a empiricko-normativními vědami.  

V souvislosti s těmito nesrovnalostmi existují v logopedii dva vývojové trendy, které 

můžeme  chápat  jako  jednotlivé  procesy,  jde  o  prakticistický  proces  a  emancipační.  

Prakticistický  proces  bere  logopedii  jako  „kuchařskou  knihu“,  která  nabízí  konkrétní 

recepty  na  odstranění  různých  druhů  narušené  komunikační  schopnosti.  Oproti  tomu 

emancipační proces chápe logopedii jako mladou vědní disciplínu se svými právy v rámci 

interdisciplinární  kooperace  a  povinnostmi  jako  třeba  budovat  svůj  metodologický  a 

terminologický  aparát.  Tento proces může  logopedii zabezpečit rovnocenné postavení 

v rámci hraničních vědních oborů (Škodová, Jedlička, 2003). 

 

  



 10 

2 Komunikace 

Termín komunikace má mnoho různých významů podle toho, v jakém vědním oboru 

ho  používáme.  Obecně  však  znamená  lidskou  schopnost  užívat  výrazové  prostředky 

k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. Lze jí chápat také jako složitý 

proces výměny informací, ke kterému je potřeba přítomnost čtyřech prvků (Klenková, 

2006): 

1. Komunikátora jako zdroj komunikace 

2. Komunikanta jako příjemce informace 

3. Komuniké neboli obsah sdělení 

4. Komunikační kanál což je cesta sloužící k předávání informací. 

 

Nejčastějším způsobem komunikace je řeč. Jedná se o specificky lidskou schopnost 

užívání jazyka jako složitého systému znaků a symbolů ve všech jeho formách. Řeč je 

záležitostí  mluvních  orgánů  a  také  mozku.  Můžeme  proto  řeč  rozdělit  na  zevní,  tedy 

mluvenou řeč, a vnitřní řeč, kterou lze chápat jako porozumění, uchování a vyjadřování 

myšlenek verbálně i graficky. Má složku motorickou (výrazovou) a symbolickou 

(vnímavou) (Klenková, 2006). Základním prostředkem komunikace je jazyk. Dle 

Klenkové (2006) se jedná o soustavu zvukových a druhotných dorozumívacích 

prostředků znakové povahy, schopná vyjádřit veškeré vědění a představy člověka o světě 

a jeho vlastní vnitřní prožitky. 

Dle Mareš, Křivohlavý (in Klenková, 2006) můžeme v sociální komunikaci rozlišit 

komunikaci  činem, která  byla  z historického hlediska  zřejmě  prvotní, následovaná 

komunikací neverbální, a nakonec verbální komunikaci. Součástí neverbální komunikace 

je to, co signalizujeme beze slov pomocí mimiky, gest, haptiky, postojem těla a pohledem 

očí, a zároveň také to, co  je doprovod slovní komunikace  jako  je  kvalita  a tón hlasu. 

Verbální komunikace, kterou můžeme definovat jako komunikaci prostřednictvím 

artikulovaných zvukových řetězců, má však v dorozumívacím procesu dominantní 

postavení, jelikož má díky ní člověk možnost komunikovat o svých pocitech, 

zkušenostech  a  poznatcích.  Verbální  komunikace  je  vždy  doprovázena  komunikací 

neverbální.  Naopak  neverbální  komunikace  se  může  uskutečňovat  bez  té  verbální. 

(Klenková, 2006) 
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2.1 Vývoj řeči z ontogenetického hlediska 

Rozdělení vývoje řeči můžeme najít velkou škálu, jelikož každý autor používá jiné. 

Obecně však můžeme říct, že se vývoj řeči dělí na přípravné stadium neboli předřečové 

období a stadium vlastního vývoje řeči. 

Dle  Škodové  a  Jedličky  (2003)  začíná  z hlediska  ontogenetického  vývoj  řeči 

obdobím novorozeneckého křiku. Jedná se o první řečový projev po narození až do doby, 

než se začne měnit na melodičtější zvukovou podobu dětské řeči. Jedná se o reakci na 

změnu prostředí, které dítě pociťuje. Kolem 8.-10. týdne začíná období broukání, které 

postupně přechází do období žvatlání. V tomto období jsou produkované zvuky 

výsledkem  hry  mluvidel.  V první  řadě  se  jedná  o  zvuky,  které  jsou  vytvářeny  rty  a 

následně kořenem jazyka a patrem. Období rozumění začíná mezi 8. a 9. měsícem, ve 

kterém si dítě obsah diferencuje modle melodie, přízvuku a zabarvení v hlase mluvící a 

tyto prvky přecházejí i do jeho projevu. Dochází tedy k napodobování zvuků, které se 

později, přibližně kolem 12. měsíce přemění na napodobování prvních slov. Přibližně ve 

dvou letech začne dítě spojovat slova do krátkých vět a začne stadium spontánní produkce 

ve větách. Ukončení vývoje řeči je diskutované téma, s přihlédnutím na formální stránku 

jazyka můžeme říct, že vývoj probíhá přibližně do 5. až 6. roku života. Po 6. roce by měl 

řečový  projev  odpovídat  obsahově  i  zvukově  požadavkům  běžné  řeči.  Ke  správnému 

vývoji řeči je nezbytné, aby nebyla poškozena centrální nervová soustava, jedinec měl 

normální sluch a  intelekt, adekvátní sociální prostředí kvůli stimulaci řeči a  vrozenou 

míru nadání pro jazyk. 

Dle Lechty (2003) můžeme vývoj řeči rozdělit podle procesů, které jsou pro dané 

období nejtypičtější: 

1. období pragmatizace – přibližně do konce 1. roku 

2. období sémantizace – 1.-2. rok 

3. období lexémizace – 2.-3. rok 

4. období gramatizace – 3.-4. rok 

5. období intelektualizace – po 4. roce 

Dalším příkladem může být Sovák (in Klenková, 2006), který vyděluje předběžná 

stadia vývoje řeči na období křiku, žvatlání a porozumění řeči a následně vlastní vývoj 
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řeči na stadia, která na sebe navazují, emocionálně-volní, asociačně-reprodukční, 

logických pojmů a intelektualizace řeči. 

 

2.2 Jazykové roviny 

Rozlišujeme čtyři jazykové roviny, které se v průběhu vývoje vzájemně prolínají a 

rozvíjejí. Vývoj těchto rovin probíhá v jednotlivých časových úsecích současně.  

Jedná se o roviny: 

Morfologicko-syntaktickou, která je gramatickou rovinou řeči. Lze jí zkoumat až když 

započne vlastní vývoj řeči, tedy okolo 1. roku života. Dítě nejdříve používá slova, které 

plní zároveň funkci vět a vznikají opakováním slabik, následně začne jednoslovné věty 

spojovat  a  vzniknou  tím  věty  dvojslovné.  Z  morfologického  hlediska  jako  první  dítě 

používá podstatná jména, onomatopoická citoslovce a následně slovesa. Ve 2.-3. roce 

začne  čím  dál  víc  používat  přídavná  jména  a  zájmena.  Nejpozději  přidá  číslovky, 

předložky a spojky (Klenková, 2006). Pravidla syntaxe se dítě učí samo pomocí transferu 

(Sovák in Klenková, 2006). Do 4 let věku dítěte se u něj můžeme setkat s fyziologickým 

dysgramatismem, který by měl po 4. roku vymizet. 

 

Lexikálně-sémantickou,  která  se  zabývá  slovní  zásobou  a  jejím  vývojem,  a  to  jak, 

pasivním, tak aktivním slovníkem. Začátky pasivní slovní zásoby lze u dítěte pozorovat 

okolo 10. měsíce, kdy dítě začíná rozumět řeči. Ve 12 měsících začíná používat první 

slova  a  rozvíjí  se  tak  tím  aktivní  slovní  zásoba.  Dítě  však  nadále  komunikuje  také 

neverbálně, a to pomocí mimiky, pohybů a pohledů. K největšímu nárůstu slovní zásoby 

dochází okolo 3. roku života. Zatímco v 1 roku je zásoba omezena na 5-7 slov, dvouleté 

dítě ovládá přibližně 200 slov, tříleté téměř 1000, ve věku 4 let má slovní zásobu asi 1500 

slov a před nástupem do školy zásoba činí 2500-3000 slov (Klenková, 2006). 

 

Foneticko-fonologickou,  u  které  se  zkoumá  sluchové  rozlišování  hlásek  mateřského 

jazyka a jejich výslovnost. Důležitým momentem je přechod z pudového žvatlání, kdy se 

ještě nejedná o hlásky mateřského jazyka na žvatlání napodobující, ke kterému dochází 

mezi  6.  a  9.  měsícem  věku  dítěte.  Z pohledu  fixace  jednotlivých  hlásek  dítě  nejdříve 

fixuje samohlásky a následně souhlásky v pořadí závěrové, úžinové jednoduché, 
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polozávěrové  a  úžinové  se  zvláštním  způsobem  tvoření.  Vývoj  výslovnosti  trvá  od 

narození po 5-7 rok života dítěte a vliv na něj má obratnost mluvících orgánů, vyzrálost 

fonematického sluchu, prostředí dítěte, mluvní vzor, intelekt a řečové i psychické stimuly 

(Klenková, 2006). 

 

Pragmatickou, která dle Lechty (2003) představuje rovinu sociální aplikace a sociálního 

uplatnění komunikační schopnosti. Do popředí vystupují sociální a psychologické 

aspekty komunikace. Pragmatické schopnosti se vyvíjejí od období performativů až po 

rozvité  komunikační  schopnosti,  a  to  konkrétně  vést  dialog  a  vyprávět  příběhy.  Dle 

Klenkové (2006) je u dítěte viditelná snaha komunikovat po 3. roce a ve 4 letech dokáže 

komunikovat přiměřeně k dané komunikaci, jedná se o období intelektualizace řeči. 
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3 Narušená komunikační schopnost 

O narušené komunikační schopnosti člověka mluvíme tehdy, když se některá rovina 

jeho  jazykových  projevů  (případně  několika  rovin  současně)  odchyluje  od  zažitých 

norem daného jazykového prostředí do té míry, že působí interferenčně vzhledem k jeho 

komunikačnímu záměru. (Lechta, 2003). 

 

3.1 Příčiny vzniku 

Dle  Klenkové  (2006)  můžeme  rozlišit  dvě  hlediska  etiologie,  a  to  časové  a 

lokalizační. Z časového hlediska mohou být příčiny prenatální, perinatální nebo 

postnatální.  Z  lokalizačního  hlediska  se  řadí  mezi  nejčastější  příčiny  genové  mutace, 

aberace  chromozomů,  vývojové  odchylky,  orgánová  poškození  receptorů,  poškození 

centrální části, poškození efektorů, působení nevhodného, nepodnětného, nestimulujícího 

prostředí a narušená sociální interakce.  

 

3.2 Klasifikace 

Nejčastěji  používanou  klasifikací  narušené  komunikační  schopnosti  je  klasifikace 

symptomatická, kterou uvedl Lechta (2003). Je založená na stanovení 

nejcharakterističtějšího typu symptomu pro každou z 10 kategorií: 

1. vývojová nemluvnost 

2. získaná orgánová nemluvnost 

3. získaná psychogenní nemluvnost 

4. narušení zvuku řeči 

5. narušení fluence řeči 

6. narušení článkování řeči 

7. narušení grafické stránky řeči 

8. symptomatické poruchy řeči 

9. poruchy hlasu 

10. kombinované vady a poruchy řeči 

Mimo Lechtovu klasifikaci bychom mohli narušenou komunikační schopnost rozdělit 

podle stupně narušení na úplné nebo částečné, zda si osoba svůj dostatek uvědomuje nebo 

neuvědomuje, zda se promítá do sféry symbolických a nesymbolických procesů, jestli jde 
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o hlavní postižení nebo o symptom hlavního postižení anebo jestli vzniká na podkladě 

orgánové či funkční příčiny. (Klenková, 2006) 
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4 Poruchy autistického spektra 

Poruchy autistického spektra se řadí do kategorie pervazivních vývojových poruch a 

patří  k nejzávažnějším  poruchám  dětského  mentálního  vývoje.  Britská  psychiatrička 

Lorna Wingová v 70. letech vymezila tři hlavní problémové oblasti tzv. triádu, které jsou 

klíčové  pro  diagnózu.  Jedná  se  o  sociální  chování,  komunikaci  a  představivost.  Tato 

triáda slouží ke stanovení diagnózy, která  je ve skutečnosti  velmi  komplikovaná, a to 

hlavně  kvůli  různorodosti  symptomů,  stupně  závažnosti,  rozdílnost  projevů  vzhledem 

k věku a prostředí (Thorová, 2006).  

Z hlediska  abnormalit  v sociálním  chováním  můžeme  pozorovat,  že  již  autističtí 

kojenci se vyhýbají očnímu kontaktu a nejeví zájem o lidské hlasy a tváře, nevytváří ani 

typickou vazbu k matce a jen málokdy projevují strach z odloučení. V pozdějším věku se 

tyto  problémy  stupňují  a  můžeme  pozorovat  velmi  slabý  zájem  o  kontakt  a  špatné 

používání sociálních signálů (Hrdlička, 2014).  

Lorna  Wingová  (in  Thorová,  2006)  popsala  4  sociální  typy  u  lidí  s poruchou 

autistického spektra: 

1. typ  osamělý  –  Dítě  je  samotářské,  nepotřebuje  sociální  ani  fyzický  kontakt, 

pokud se zapojí do skupiny může být agresivní. 

2. typ pasivní – Dítě má omezenou schopnost empatie a sociální intuice, je většinou 

klidné  bez  poruch  chování,  hry  s vrstevníky  stejně  jako  kontaktu  se  účastní 

pasivně. 

3. typ aktivní-zvláštní – Dítě má své oblíbené sociální rituály, špatně chápe pravidla 

společenského  chování,  v sociálních  interakcích  je  příliš  spontánní,  přehnaně 

gestikuluje a používá mimiku.  

4. typ  formální  –  Dítě  doslovně  chápe  slyšené,  klade  velký  důraz  na  pravidla, 

projevuje se odtažitým konzervativním chováním, má velmi dobré vyjadřovací 

schopnosti. 

Rozvoj řeči bývá opožděný a pokud se řeč rozvine, bývá podivná a nápadná. Dochází 

k echolálii, je narušená větná vazba a dítě se špatně vyjadřuje (Hrdlička, 2014). 

Podrobnější popis komunikace u dětí s poruchou autistického spektra bude sepsán v další 

kapitole. 
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Poslední problémovou oblastí je představivost, se kterou jsou spojeny i zájmy i dítěte 

a  hra.  Narušená  představivost  má  totiž  za  následek  to,  že  se  u  dítěte  nerozvíjí  hra  a 

upřednostňuje činnosti, které nejsou ekvivalentní k jeho věku a odlučuje se tak od svých 

vrstevníků.  

Všechny tři oblasti jsou u každého člověka porušeny jiným způsobem a do jiné míry, 

stejně jako se liší frekvence a míra jejich projevů (Thorová, 2006). 

 

4.1 Etiologie poruchy autistického spektra 

Jedná se o primárně geneticky determinovanou poruchu. Narušení strukturálních 

vývojových genů CNS je příčinou funkčně-morfologické poruchy vývoje mozku, 

zejména  na  úrovni  vytváření  asociačních  neuronálních  okruhů.  Nedostatečné  funkční 

propojování  center  pro  zpracování  senzorických,  sociálních  a  emočních  podnětů  je 

příčinou  oslabení  integrativní  funkce  mozku  s  výsledným  převažujícím  selektivním 

nekontextuálním  vnímáním a poruchou symbolizace. Vlivy prostředí  jsou sekundární, 

jejich význam je spíše v oblasti přidružených poruch chování a emocí. (Žumpachová, 

Čadilová, 2015) 

 

4.2 Klasifikace poruch autistického spektra 

Kromě „klasické“ varianty, tj. Kannerova specifického typu autismu, existuje celé 

spektrum poruch, které mají mnohé charakteristiky shodné s klíčovým syndromem. Tato 

širší skupina autismu bývá  nazývána také „spektrum autistických poruch“, „autistické 

kontinuum“  nebo  „pervazivní  vývojové  poruchy“  (Gillberg,  Peeters  in  Pastieriková, 

2013).  Níže  uvedené  rozdělení  pervazivních  vývojových  poruch  vychází  z  10.  revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí (2018). 

 

4.2.1 Dětský autismus 

Tvoří jádro poruch autistického spektra. Stupeň závažnosti poruchy bývá různý 

od mírné formy až po těžkou. Problémy se musí projevit v každé části diagnostické triády. 

Kromě poruch v klíčových oblastech mohou lidé s poruchou autistického spektra trpět 

dalšími dysfunkcemi, které se projevují navenek odlišným chováním. Typická je značná 

variabilita projevů (Thorová, 2006). 
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Dle MKN-10 rozdělujeme čtyři diagnostická kritéria dětského autismu: 

1. Autismus se projevuje před třetím rokem dítěte. 

2. Dochází ke kvalitativnímu narušení sociální interakce 

3. Dochází ke kvalitativnímu narušení komunikace. 

4. Dítě vykazuje stereotypní způsoby chování a aktivity. 

 

4.2.2 Atypický autismus 

Atypický autismus je heterogenní diagnostická jednotka, kdy dítě splňuje 

diagnostická kritéria dětského autismu jen částečně. Najdeme však u něj řadu 

specifických  sociálních,  emocionálních  a  behaviorálních  symptomů,  které  se  shodují 

s potížemi osob s poruchou autistického spektra (Thorová, 2006). 

Tento druh poruchy autistického spektra diagnostikujeme v těchto případech: 

1. První symptomy byly zaznamenány až po třetím roce života. 

2. Abnormní  vývoj  je  zaznamenán  ve  všech  třech  oblastech  diagnostické  triády, 

nicméně způsob vyjádření a frekvence symptomů nenaplňuje diagnostická 

kritéria. 

3. Není naplněna diagnostická triáda. Jedna z oblastí není primárně výrazně 

narušena. 

4. Autistické chování se přidružuje k těžké a hluboké mentální retardaci. 

 

4.2.3 Rettův syndrom 

Syndrom doprovázený těžkým neurologickým postižením, který v klasické formě 

postihuje  pouze  dívky,  s pervazivním  dopadem  na  somatické,  motorické  i  psychické 

funkce (Thorová, 2006). V období časného vývoje probíhá vývoj v normě a ke zhoršení 

stavu dochází až v období 7 až 48 měsíce života. Objevuje se částečná nebo pozvolná 

ztráta řeči a porucha obratnosti při chůzi. Je zastaven sociální vývoj a zároveň i vývoj 

hraní a sociální interakce se vyvíjí později. Dochází ke zpomalení růstu hlavičky a ztrátě 

naučených pohybů ruky doprovázenou jejich stereotypními kroutivými pohyby. 
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Charakteristická je i spontánní hyperventilace (MKN-10, 2018). Téměř vždy je 

výsledkem těžká mentální retardace. Přidruženým onemocněním může být epilepsie. 

 
4.2.4 Dětská dezintegrační porucha 

Porucha známá také jako Hellerův syndrom či dezintegrativní porucha. Jedná se o 

vzácnou poruchu, jejíž příčina není známá a pro kterou jsou dle MKN-10 určena tato 

diagnostická kritéria: 

1. Nejméně první dva roky se dítě vyvíjí normálně a také vztahy, komunikace, hra a 

adaptivní chování odpovídají věkové normě. 

2. Následně dochází ke klinicky signifikantní ztrátě již získaných dovedností 

minimálně ve dvou z těchto oblastí – expresivní nebo receptivní jazyk, sociální 

dovednosti, ztráta kontroly močení či stolice, hra, motorické dovednosti 

3. Začínají se  vyskytovat funkční abnormality alespoň ve dvou z těchto  oblastí  – 

interakce, komunikace, vzorce chování 

4. Diagnostická kritéria jiné specifické pervazivní vývojové poruchy nebo 

schizofrenie nevyhovují lépe. 

 

4.2.5 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními 

pohyby 

Tato porucha je špatně definovatelná s nejistou validitou, která sdružuje těžkou 

mentální  retardaci,  hyperaktivní  syndrom  a  stereotypní  chování.  V dospívání  může 

hyperaktivitu nahradit hypoaktivita. V rámci této poruchy se však nevyskytuje sociální 

narušení autistického typu. Tento syndrom je často sdružen s řadou vývojových opoždění 

ať specifických nebo globálních. Do jaké míry je tento typ příznaků způsoben nízkým IQ 

nebo organickou chorobou mozku však není známo (MKN-10, 2018). 

 

4.2.6 Aspergerův syndrom 

Jedná se o velmi různorodý syndrom, u kterého je obtížné odlišit, zda se jedná o 

Aspergerův  syndrom  nebo  jen  o  sociální  neobratnost  spojenou  s výraznějšími  rysy 

osobnosti.  Z toho  důvodu  se  ve  spojitosti  s tímto  syndromem  můžeme  setkat  také 

s názvem sociální dyslexie. 
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Kritéria Aspergerova syndromu dle MKN-10: 

1. Kvalitativní narušení sociální interakce 

2. Opakující se způsoby chování, zájmy a aktivity 

3. Není opožděný vývoj řeči 

4. Poruchy v oblasti sociálního a profesního fungování 

5. Kognitivní vývoj je v normě. 

6. Dyspraxie 

Z hlediska úrovně adaptibility můžeme Aspergerův syndrom rozdělit na nízko 

funkční  a  vysoko  funkční.  Osoby  s  nízko  funkční  variantou  se  vyznačují  těžkým 

problémový chováním, které je jen málo ovlivnitelné, nepřiměřenou emoční reaktivitou, 

podprůměrným intelektem a hyperaktivitou. Vyžadují dodržování rituálů od svého okolí 

a navazují kontakt s ostatními bez ohledu na situaci, nebo kontakt tvrdohlavě odmítají. 

Naopak při vysoce funkčním autismu nedochází k problémovému chování a agresivitě. 

Osoby  mají  své  vyhraněné  zájmy,  ale  jsou  ochotné  věnovat  se  i  jiným  činnostem  a 

spolupracovat, je u nich znatelná sociální naivita (Thorová, 2006). 

 

4.2.7 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

Jedná se o kategorii, která se v Evropě příliš často neužívá a kritéria pro  ni nejsou 

přesně definována. Thorová (2016) rozděluje děti s touto poruchou do dvou kategorií: 

1. Dítě s narušenou kvalitou komunikace, sociální interakce a hry, ne však do takové 

míry, aby byl diagnostikován autismus. Dílčí schopnosti v triádě odpovídají nebo 

se  blíží  normě.  Diagnóza  se  často  týká  dětí  s těžší  formou  poruchy  aktivity  a 

pozornosti, vývojovou dysfázií a nerovnoměrně rozvinutými kognitivními 

schopnostmi. 

2. Dítě s výrazně narušenou oblastí představivosti, malá schopnost rozeznávat co je 

realita  a  co  fantazie,  rigidní  zájmy  a  chování  s následným  vlivem  na  kvalitu 

komunikace a sociální interakce. 

 

4.2.8 Pervazivní porucha nespecifikovaná 

Kategorii poruch, u  nichž  není možné zařazení do  ostatních  kategorií z důvodu 

nedostatku informací nebo protichůdných nálezů.  
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4.3 Komunikace u osob s poruchou autistického spektra 

Poruchy  autistického  spektra jsou  primárně  poruchami komunikace, které  se 

projevují na úrovni receptivní, expresivní, verbální i neverbální. Řeč nemusí být 

poškozena, vždy se však v celkovém řečovém vývoji u jedince s poruchou autistického 

spektra najde abnormita. Nejméně narušenou jí mají lidé s Aspergerovým syndromem, u 

kterých bývá bohatá pasivní slovní zásoba a mají výborné verbální myšlení. Problémy 

mají především v sociálním a praktickém využívání komunikace (Thorová, 2006) 

 

4.3.1 Neverbální komunikace 

Využívání neverbální komunikace můžeme rozdělit dle Thorové (2006) na: 

1. gesta – U dítěte chybí pohyby hlavy k souhlasu a nesouhlasu, zároveň také chybí 

deklarativní ukazování vyjadřovací zájem a běžná gesta jsou využívána 

sporadicky nebo v naučených situacích. 

2. mimiku – Výraz obličeje velmi málo informuje o pocitech dítěte a výrazy  jsou 

omezené na pár základních. Úsměv může chybět nebo je málo zřetelný. Mimika 

může být živá, ale neodpovídá situaci. 

3. posturaci těla – Dítě má tendence zaujmout během komunikace jeden obvyklý 

postoj jako například schoulení do klubíčka nebo svěšená ramena. Celková poloha 

těla je abnormní, dochází k tomu, že dítě tlačí obličej příliš blízko nebo 

komunikuje bez natočení. 

4. oční  kontakt  –  Dítě  může  oční  kontakt  využívat  ke  kontrole,  ukazování  nebo 

dotazování. Zároveň může být problém s jeho udržením. 

5. fyzickou manipulaci – Využívání vedení a postrkování druhé osoby jako nástroje 

bez jiných prostředků neverbální komunikace. 

Děti s poruchou autistického spektra mají potíže nejenom s vyjadřováním neverbální 

komunikace, ale zároveň i s jejím porozuměním. Je pro ně obtížné rozeznávat a 

dekódovat výrazy obličeje, postoje a gesta a přečíst emocionální signály. 
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4.3.2 Verbální komunikace 

Potíže  ve  verbální  komunikaci  jsou  spojené  se  všemi  jazykovými  rovinami. 

Z fonetické stránky dochází k poruše expresivní složky, kdy jedinec nemluví nebo je jeho 

vývoj řeči velmi zpomalen, receptivní složky řeči, kdy dochází k nepochopení řeči nebo 

porozumění pouze jednoduchým pokynům nebo k poruše obou složek, kdy dítě nerozumí 

ani nemluví. U jedince se také mohou vyskytovat artikulační potíže, kdy je řeč setřelá až 

nesrozumitelná.  V morfologicko-syntaktické  rovině  dítě  většinou  využívá  infinitivy, 

dělají mu problém zájmena, rody, časy a skloňování a má nedostatečnou slovní zásobu. 

Jedinec  si  pomalu  osvojuje  gramatická  pravidla  a  mechanicky  skládá  slova  do  vět. 

Z hlediska lexikálně-sémantické roviny jsou nejčastější problémy s pochopením 

významu slova a funkcí samotné komunikace. Jedinec doslovně chápe to, co slyší a může 

být zmatený z mnohovýznamovosti slov. Poslední jazykovou rovinou je rovina 

pragmatická  a  s ní  spojené  problémy  jako  komunikační  egocentrismum,  nepochopení 

významu konverzace, potíže se zahájením, plynulostí a ukončením komunikace. Jedinec 

může mít nevhodné otázky, potíže s tykáním a vykáním a může se v průběhu konverzace 

dopouštět společenských faux pas (Thorová, 2006). 

 

4.3.3 Diagnostika 

Diagnostika  autismu  je poměrně  komplikovaná,  jelikož se  jedná  o specifickou 

poruchu, která vyžaduje vysoké odborné znalosti a praktické zkušenosti odborníka. Mimo 

specializovaná  centra  s ní  však  lékaři  a  psychologové  nepřicházejí  často  do  kontaktu 

(Hrdlička, 2014). Jedná se tak o poměrně složitý proces, a to hned z několika hledisek. 

Kromě  značné  rozsáhlosti  a  různorodosti  symptomatiky  se  jednotlivé  projevy  liší  s 

věkem, jsou rozdílné v četnosti a intenzitě, liší se stupněm závažnosti a jsou ovlivňovány 

mimo  jiné  sociálním  prostředím  a  výchovně-vzdělávacím  programem.  Důležitou  roli 

hrají rovněž osobnostní charakteristiky člověka s autismem, jeho rozumové schopnosti a 

případná  přítomnost  jiné,  přidružené  poruchy  (Čadilová,  Jůn,  Thorová  et  al.,  2007  in 

Pastieriková, 2013). 

 Vodítka pro diagnostiku poskytují kritéria MKN-10, pro přesnější hodnocení však 

existuje několik standardizovaných diagnostických nástrojů, které doplňují a zpřesňují 

podklady pro samotnou diagnózu. V České republice je nejvíce užívaná observační škála 
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CARS, velmi podrobný strukturovaný rozhovor s rodiči ADI-R a kompletní observační 

metodou je pak ADOS. Škála CARS obsahuje 15 položek a každá položka se hodnotí od 

1 do 4 podle toho, jak velké jsou frekvence a intenzity abnormalit v dané oblast. Škála 

určuje  rychlé  rozlišení  a její  použití je jednoduché, nevýhodou však je její  malá 

spolehlivost. Oproti tomu je jednou z nejlépe ověřených metod ADI-R, což je 

semistrukturovaný rozhovor s rodiči. Jedinou nevýhodou je dlouhá doba administrace, 

která zhoršuje možnost využití v klinické praxi. Diagnóza probíhá ve třech oblastech a 

těmi  jsou  sociálním  chováním,  komunikaci  a  chováním  se  stereotypními  tendencemi. 

Metoda  ADOS  je  semistrukturované  vyšetření,  kdy  se  aktivitách  hodnotí  fungování 

sledované osoby především v oblasti komunikace a sociálních interakcích klient-

vyšetřující.  Výhodou  je  to,  že  je  možné  touto  metodou  lze  získat  v krátké  době  větší 

množství informací než při běžném vyšetřování. Validita však může být lehce zkreslená, 

jelikož  některé  děti  můžou  vykazovat  lepší  chování  během  strukturované  činnosti. 

Doporučuje se tedy dítě sledovat i mimo testovanou situaci. 

Při stanovení diagnózy se tedy z pravidla postupuje tak, že pokud vznikne podezření 

na  pervazivní vývojovou  poruchu,  provede  se  zhodnocení  dle kritérií  MKN-10  a 

podezření se vyloučí nebo nevyloučí. Pokud se nevyloučí, použije se škála CARS, která 

podezření vyloučí, nevyloučí nebo ukáže hraniční výsledek. Pokud je výstupem hraniční 

výsledek, probíhá vyšetření škálou ADI-R nebo ADOS. Pokud se na jednou s těchto třech 

nástrojů  diagnóza  potvrdí,  provede  se  psychologické  a  komplexní  lékařské  vyšetření, 

které zahrnuje laboratorní screening, screening vrozených metabolických vad, genetické 

vyšetření, ORL vyšetření, foniatrii, neurologické vyšetření, EEG vyšetření, oční pozadí a 

magnetickou rezonanci, na základě výsledků těchto vyšetření se stanoví tíže postižení a 

rámcová  prognóza  a  vytvoří  se  terapeutický  plán.  Za  stanovení  diagnózy  musí  nést 

konečnou odpovědnost dětský psychiatr a ostatní lékařské i nelékařské odbornosti pracují 

pod jeho koordinací (Hrdlička, 2014). 
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5 Organizace logopedické intervence v České republice 

Cílovou skupinou logopedické intervence nejsou jen děti, ale i dospívající, dospělí a 

lidé ve stáří, u nichž se vyskytuje narušená komunikační schopnost (Klenková, 2006). 

V České  republice  je  logopedická  péče  realizována  v zařízeních  státních,  nestátních  a 

soukromých.  Mezi  státní  zařízení  se  řadí kliniky,  nemocnice,  polikliniky  a lázně. 

Městská,  okresní,  církevní  a  charitativní  zařízení  jsou  brána  jako  nestátní.  Soukromé 

praxe klinických logopedů jsou zařízení soukromá. 

Dále  se  logopedická  péče  realizuje  v  rámci  spolupráce  ministerstev  tří  resortů: 

školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  zdravotnictví  a  práce  a  sociálních  věcí.  (Škodová, 

Jedlička, 2003) 

 

5.1 Rezort zdravotnictví 

V rezortu zdravotnictví dle Škodové, Jedličky (2003) působí tito pracovníci: 

Logoped  –  absolvent  studia  logopedie  nebo  speciální  pedagogiky  se  zaměřením  na 

poruchy komunikace a učení se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Po 

splnění základních podmínek je zařazen do specializační přípravy (resortního 

postgraduálního  vzdělávání).  Pracuje  pod  supervizí  klinického  logopeda.  Nesplňuje 

podmínky pro udělení vlastní licence k provozování privátní praxe.  

Klinický logoped – absolvent specializační přípravy (postgraduálního resortního 

vzdělávání) zakončené zkouškou. Pracuje samostatně. Po splnění dalších podmínek může 

získat licenci k provozování vlastní privátní praxe.  

Logopedickou intervenci osobám s narušenou komunikační schopností poskytují 

v logopedických ambulancích, jakožto nestátních zařízeních při zdravotnických 

zařízeních nebo soukromých klinikách (Klenková, 2006). 

 

5.2 Rezort školství 

Na zajištění  logopedické péče  v resortu školství (spadá pod MŠMT ČR) se  dle 

Michalíka, 2015) podílejí tito odborní pracovníci: 

Logoped – absolvent magisterského studia v oblasti pedagogických věd, zakončeného 

státní závěrečnou zkouškou z logopedie. Mezi jeho kompetence patří logopedická 
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diagnostika,  intervence,  konzultační  a  poradenská  činnost,  logopedická  podpora  při 

výuce a metodické vedení logopedických asistentů. 

Logopedický asistent – absolvent vysokoškolského bakalářského studia speciální 

pedagogiky  se  zaměřením  na  poruchy  verbální  komunikace.  Pracuje  pod  supervizí 

speciálního pedagoga. 

Krajský koordinátor logopedické péče  –  koordinací  logopedické péče  jsou  od roku 

2010, kdy byla tato funkce v jednotlivých krajích zřízena, pověřena zpravidla speciálně-

pedagogická  centra.  Mají  za  úkol  především  vyrovnat  mezikrajové  rozdíly  v oblasti 

dostupnosti a péče o žáky s narušenou komunikační schopností. 

 

Škodová a Jedlička (2003) ještě doplňují pracovníky v tomto rezortu o: 

Logopedického preventistu – středoškolsky vzdělaný pedagog, který absolvoval kurz 

logopedické prevence. Zabývá se rozvojem komunikačních dovedností u intaktní 

populace  předškolního  věku  v  rámci  svého  pracovního  úvazku  a  s  ním  související 

pracovní náplní. 

 

5.3 Rezort práce a sociálních věcí 

V tomto resortu mohou působit logopedi, kliničtí logopedi i speciální pedagogové se 

specializací logopedie a surdopedie. Kvalifikační předpoklady záleží na konkrétním typu 

pracoviště a náplni práce v dané oblasti. (Škodová, Jedlička, 2003) Jedná se především o 

organizace,  které  kombinují  sociální  a  zdravotnické  služby  pro  osoby  s mentálním, 

tělesných nebo kombinovaným postižením a v rámci těchto služeb poskytují zároveň také 

logopedickou péči.  
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6 Péče a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra 

Nejzásadnější  součástí  organizační  struktury  je  raná  péče,  která  je  klíčová  pro 

diagnostiku poruchy. Snahou je snížení věku stanovení diagnózy pod dva roky na rozmezí 

mezi 18. až 24. měsícem, ale i následné zahájení speciálněpedagogické intervence. Jde o 

pomoc nejen dítěti, ale především i rodičům, kteří potřebují podporu a poradit v rámci 

rané  intervence.  Raná  péče  je  legislativně  zakotvena  v  zákoně  č.  108/2006  Sb.,  o 

sociálních službách, jako terénní služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 

narození do 7 let. V České republice pro tyto rodiny fungují střediska rané péče. Většina 

služeb je poskytovaná v domácím prostředí.  

 

6.1 Poradenství 

Poradenský servis zajišťují částečně pedagogickopsychologické poradny, ale 

především  speciálněpedagogická  centra,  ve  kterých  v každém  kraji  funguje  pracovník 

MŠMT, který má na starosti děti s poruchou autistického spektra a jeho hlavní pracovní 

náplní je poskytovat konzultace a individuální metodickou podporu odborným 

pracovníkům ve školách a zařízeních v kraji, v nichž jsou klienti zařazeni, a poskytovat 

poradenské služby a konzultace rodinám. Dále poskytují poradenské služby a informace 

i občanská sdružení či neziskové organizace jako například občanské sdružení NAUTIS 

s celorepublikovou působností, AUTISTIK se sídlem v Praze, RAIN-MAN v Ostravě, 

JAN v Olomouci a sdružení ZA SKLEM ve Zlíně (Pastieriková, 2013). 

 

6.2 Vzdělávání 

Speciální vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je dle Thorové (2006) 

zajišťováno:  

a) formou individuální integrace v běžné škole (běžné mateřské škole) nebo ve speciální 

škole (speciální mateřské škole) určené pro děti s jiným druhem zdravotního postižení 

b) formou skupinové integrace (ve třídě, oddělení nebo studijní skupině) zřízené pro žáky 

v běžné škole (běžné mateřské škole) nebo pro děti s jiným druhem zdravotního postižení, 

jde o tzv. „autitřídy“ 

c) školou samostatně zřízenou pro děti s autismem. 

d) individuálním vzděláváním 
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Předškolní vzdělávání 

V  České  republice  mají  rodiče  dětí  s  autismem  možnost  vzdělávat  své  děti  v 

zařízeních,  která  poskytují  speciální  předškolní  program  pro  děti  s autismem  v Praze, 

Brně, Šumperku, Ostravě a Turnově, nebo integrovat do běžné mateřské školy, například 

když má dítě lehkou formu autismus, kde je však potřeba pomoc pedagogického asistenta, 

případně mezi děti s jiným postižením. V ojedinělých případech zůstávají děti s PAS v 

domácí péči rodičů (Pastieriková, 2013). 

Podle  Thorové  (2006)  se  můžeme  v mateřské  škole  setkat  se  dvěma  scénáři  jedním 

ideálním a druhý běžným: 

1. Rodiče zjistí, že dítě má autismus, kontaktují ředitele vyhlédnuté mateřské školy, 

kde  se  jim  dostane  chápavého  přijetí.  Rodič  předá  informace  o  možnostech 

vzdělávání,  se  kterými  ho  seznámil  poradenský  pracovník.  Ředitel  kontaktuje 

poradenského  pracovníka,  společně vytvoří  další plán  podpory.  Poradenský 

pracovník vytvoří pokyn k zařazení. Mateřská škola požádá na krajském úřadě o 

navýšení financí na asistenta a asistenta přijme. Učitelé v mateřské škole absolvují 

odborné školení zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s autismem. Do mateřské 

školy dochází poradenský pracovník, který vypracuje pro dítě individuální 

vzdělávací program, řeší specifické problémy a pomáhá učitelům se zavedením 

programu.  

2. Existují mateřské školy, které děti s handicapem odmítají. Rodiče se tak dostávají 

do nedůstojné role a řeší otázku: „Kam s ním?“ Dítě nikde nechtějí nebo ho po 

diagnostickém pobytu odmítají. Některé školy nesouhlasí s působením asistenta, 

jiné dítěti odmítají věnovat speciální péči. Domnívají se, že dítě speciální program 

nepotřebuje, a hloubají nad opravdovostí diagnózy. 

 

Základní školy  

dělení dle Thorové (2006): 

1. speciální třída pro děti s poruchami autistického spektra 

První  třídy  vznikaly  v 90.  letech  v rámci  speciálních  škol,  později  se  rozrostly  o 

speciální třídy při základních školách. V současné době existuje několik desítek tříd při 

speciálních  základních  školách.  Kapacita  je  však  nedostatečná  a  dochází  ke  stejnému 
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scénáři jako u mateřských škol. Programy třídy jsou založeny na principu behaviorální 

modifikace a jsou plně přizpůsobeny specifikům třídy. 

 

2. vzdělávání ve speciální škole 

Jedná se o školy pro žáky s mentální retardací, poruchami chování, vadami zraku a 

sluchu. Výhodou pro žáky je menší počet dětí ve třídě a pedagog. Někteří však potřebují 

ještě pomocného vychovatele. 

 

3. zařazení do běžných škol 

V tomto případě je potřeba dobrá informovanost pedagogů a spolupráce 

s poradenským  pracovištěm.  Některé  děti  zvládnou  integraci  bez  asistenta,  jsou  to 

většinou děti pasivní, ale u některých je potřeba. Je také potřeba situaci dobře vysvětlit 

ostatním spolužákům, aby se předešlo konfliktům a šikaně. 

 

Střední škola 

Jedná se o podobný scénář jako během integrace do běžných základních škol. Děti 

navštěvují prakticky všechny typy středních škol s asistencí nebo bez. Předpokladem pro 

studium střední školy jsou dostatečné rozumové schopnosti (Thorová, 2006). 

 

Vysoká škola 

Jedná se převážně o osoby s Aspergerovým syndromem, ale přesný počet studentů 

není znám. Ne vždy se jim však podaří vysokoškolské studium dokončit, někdy vystřídají 

více vysokých škol. Důvodem může být selhávání v sociálních a praktických situacích 

(Pastieriková, 2013). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Logopedická intervence s dětmi s diagnostikovaným dětským autismem 

v předškolním věku 

7.1 Cíle výzkumného šetření 

Praktická část bakalářské práce se zaměřuje  na  logopedickou  intervenci s dětmi 

s dětským  autismem  v předškolním  věku  z pohledu  logopeda.  Téma  bylo  zvoleno  na 

základě  praxe  v Národním  ústavu  pro  autismus  a  následné  praxi  v mateřské  škole 

speciální pro děti s poruchami autistického spektra. Z důvodu širokého spektra poruch a 

velkým rozdílům mezi jednotlivými poruchami v každém věku dítěte je téma praktické 

části zaměřeno pouze na dětský autismus v předškolním věku.  

Cílem  výzkumného  šetření  bylo  získat  od  logopedů  informace  o  logopedické 

intervenci s dětmi s diagnostikovaným dětským autismem, a to nalezením odpovědí na 

kladené otázky: 

1. Liší se doporučovaná frekvence logopedických intervencí od skutečnosti? 

2. Jaká je role rodičů v logopedické intervenci? 

3. Jakým způsobem je během logopedických intervencí s dětmi 

s diagnostikovaným dětským autismem rozvíjena komunikační schopnost? 

4. Jaké pomůcky jsou během logopedické intervence s dětmi s diagnostikovaným 

dětským autismem využívány? 

 

7.2 Metody sběru dat 

Výzkum byl proveden kombinací dotazníkového šetření v elektronické podobě a 

polostrukturovaného rozhovoru. Dotazník byl zpracován přes internetovou stránku 

Survio,  která  byla  vybrána  kvůli  přehlednému  a  jednoduchému  zpracování  otázek  a 

následnému zpracování sesbíraných dat. Skládá se ze 24 otázek, které jsou uzavřené a 

otevřené. V případě uzavřených se jedná o otázky dichotomické s jednoduchým výběrem. 

Dotazník lze rozdělit na úvodní část, kde jsou otázky o respondentech, poté otázky na roli 

rodičů, další část je zaměřena na komunikaci a poslední na logopedické pomůcky. Velkou 

výhodou  dotazníku  je  pokrytí  velkého  výzkumného  vzorku  a  z hlediska  této  studie  i 

anonymita respondentů. Nevýhodou dotazníku je nízká návratnost rozeslaných 
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dotazníků, a to především z toho důvodu, že podobných dotazníků může respondentům 

přijít v jeden čas několik. Přesné znění dotazníku lze nalézt v Příloze 1. 

Pro rozhovor bylo předem připraveno 11  otázek,  ale v jeho průběhu došlo  ještě 

k dalšímu  dotazování  o  další  4  otázky.  Výhodou  polostrukturovaného  rozhovoru  a  je 

možnost dotazování a možnost jít do hloubky odpovědí respondenta. Výsledek však může 

negativně ovlivnit rozpoložení respondenta, vystupování tazatele nebo způsob prezentace 

otázek. Seznam otázek lze nalézt v Příloze 2. 

 

7.3 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek pro dotazníkové šetření je vytvořen náhodně především 

z logopedů z rezortu zdravotnictví, následně školství a práce a sociálních věcí, kteří mají 

v logopedické  péči  dítě  s dětským  autismem  v předškolním  věku.  Pro  rozhovor  byla 

účelně vybrána logopedka z mateřské školy speciální, která pracuje s dětmi s dětským 

autismem. 

 

7.4 Průběh výzkumu 

Výzkum je rozdělený do dvou částí, jelikož jsou na něj použity dvě různé metody 

sběru dat s různými respondenty. První bylo provedeno dotazníkové šetření a následně 

rozhovor. I když byl rozhovor plánovaný dopředu, byla po analýze dotazníkového šetření 

lehce změněna jeho podoba. Jelikož v dotazníkovém šetřením skoro chyběly odpovědi 

respondentů z rezortu školství, byl pro rozhovor vybrán respondent právě z tohoto rezortu 

k doplnění informací. Pro větší přehlednost je průběh sepsán do dvou podkapitol a každá 

se věnuje jedné z částí. 

 

7.4.1 Průběh dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu února 2019 a to prostřednictvím 

internetových dotazníků, které byly rozeslány pomocí e-mailu. Dotazníky byly rozeslány 

logopedům z databáze Asociace klinických logopedů a přímo do školských zařízeních 

pro  děti  s poruchami  autistického  spektra,  ve  kterých  působí  logoped.  Celkem  bylo 

rozesláno 348 dotazníků, na které odpovědělo 79 respondentů, kteří se hodí do 

výzkumného vzorku. Největší procento respondentů byli logopedi z rezortu 
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zdravotnictví, logopedů z rezortu školství a práce a sociálních věcí odpovědělo jenom 

malé procento. 

 

7.4.2 Analýza dotazníkového šetření 
 

1. Máte v logopedické péči dítě s diagnostikovaným dětským autismem 

v předškolním věku? 

Otázka byla položena, i přes to, že v úvodu dotazníku bylo napsáno, že je určen 

pouze  pro  logopedy,  kteří  mají  v logopedické  péči  dítě  s diagnostikovaným  dětským 

autismem  v předškolním  věku,  aby  se  vyloučila  šance  zkreslení  výzkumného  šetření 

nevhodnými  respondenty.  Graf  1  ukazuje,  že  dotazník  začalo  vyplňovat  celkem  85 

respondentů, přičemž 6 z nich se do výzkumného vzorku nehodili. Zbylých 79 

dotázaných zodpovědělo, že takové dítě ve své péči má. 

Graf 1: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

2. V jakém zařízení je vaše logopedická praxe realizována? 

Jak můžeme vidět v grafu 2, výzkumný vzorek se skládá z 51 respondentů, kteří 

svou logopedickou praxi vykonávají v soukromém sektoru, 21 respondentů, kteří pracují 

v nestátním zařízení a ke státnímu se hlásí 6 respondentů. 

 

 

 

 

93%

7%

ano ne



 32 

Graf 2: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

3. Do jakého rezortu spadá vaše logopedická praxe? 

Doplňující otázka o logopedické praxi respondentů, ze které vyšlo, jak je v grafu 

3 zobrazeno, že 75 respondentů pracuje v rezortu zdravotnictví, 3 respondenti v rezortu 

školství a 1 respondent vykonává svou praxi v rezortu práce a sociálních věcí. Takové 

rozložení  respondentů  je  nejspíš  ovlivněno  způsobem  rozesílání  dotazníků,  jelikož  na 

klinické logopedy, kteří nejčastěji pracují v rezortu zdravotnictví, bylo možné najít přímé 

kontakty,  ale  na  logopedy  z ostatních  rezortů  bohužel  ne.  Probíhala  s nimi  složitější 

komunikace  přes  jednotlivá  zařízení,  ve  kterých  působí.  Tento  fakt  však  výzkumné 

šetření neovlivňuje. 

Graf 3: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 
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4. Kolik  klientů  v předškolním  věku  k vám  celkem  dochází  na  logopedické 

intervence? 

V grafu číslo 4 je zřetelné, že na logopedické intervence k respondentům 

nejčastěji  přichází  200  a  více  klientů,  odpověď  vybralo  27  respondentů.  Stejný  počet 

dotázaných,  tedy  22  a  22,  vybralo  odpověď  101-200  a  0-100.  Pod  odpovědí  jiná  se 

skrývají odpovědi nevím nebo procentuální vyjádření, které není možné nijak odvodit a 

zařadit k jedné z možností. 

Graf 4: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

 

5. Kolik  klientů  s  diagnostikovaným dětským  autismem  v předškolním  věku 

k vám dochází na logopedické intervence? 

U  předchozí  otázky  se  počty  klientů  docházející  na  logopedické  intervence 

pohyboval v řádu stovek. Pouze však 1-5 klientů z těch, kteří za respondenty docházejí, 

má diagnostikovaný  dětský  autismus.  Graf  číslo 5  ukazuje,  že  tak odpovědělo  42 

respondentů. U této  otázky  nebyla  vyplněna žádná odpověď  jako  jiná  a počet  klientů 

s dětským autismem nebyl vyšší než 15 pacientů. Odpovědělo tak ale nejméně 

dotázaných a to konkrétně 12. 
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Graf 5: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

6. Jakou péči dětem s diagnostikovaným dětským autismem v předškolním věku 

poskytujete? 

Respondenti měli na výběr, jestli poskytují klientům péči ambulantní nebo denní. 

77 z nich zodpovědělo, že u nich děti s diagnostikovaným dětským autismem využívají 

ambulantní logopedickou péči a pouze u 2 péči denní. Výsledky zobrazuje graf 6. 

 

Graf 6: 

 
 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 
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7. Jaká péče je dle vašeho názoru pro děti s diagnostikovaným dětským 

autismem v předškolním věku vhodnější? 

Výsledky z grafu číslo 7 ukazují, že i když u předchozí otázky bylo nejčastější 

odpovědí,  že  respondenti  poskytují  svým  klientům  péči  ambulantní,  většina  z nich, 

konkrétně 61 respondentů, se však domnívá, že vhodnější je péče denní. 14 dotázaných 

zvolilo možnost ambulantní a 4 možnost jiná, kde napsali komentář, že by se měly obě 

péče doplňovat nebo ideálně poskytovat ambulantní logopedii s denním nácvikem ještě 

v kombinací s mateřskou školou a terapií. 

Graf 7: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

8. Proč si myslíte, že právě vámi zvolená péče je vhodnější? 

Jednalo se  o  otevřenou  doplňující  otázku  k předešlé. Respondenti se shodli  na 

tom, že vhodnější je denní péče, a to především kvůli tomu, že je intenzivnější, je možné 

dítě nenásilně stimulovat v průběhu celého dne a pro cílenou práci je tak možné využít 

nejvhodnější chvíli. Přínosem může také být možnost využití skupinové práce a interakce 

s  ostatními  dětmi.  Ti,  kteří  zvolili  péči,  doplnili  svou  odpověď  o  komentář,  že  je 

vhodnější, pokud je pro ni prostor 1 - 2x týdně s čistým časem 2 hodiny na každé dítě, i 

když to není úplně reálné. 

 

9. Jak často k vám zpravidla dochází klienti s diagnostikovaným dětským 

autismem v předškolním věku intervenci? 

Klienti  dochází  k dotazovaným  logopedům  nejčastěji  několikrát  měsíčně.  Do 

komentáře  zmínili,  že  to  je  z kapacitních  důvodů,  jelikož  jim  počet  klientů  nedovolí 
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častější  terapie.  V jejich  kraji  je  málo  logopedů,  takže  mají  hodně  dětí  a  nemají  na 

každého individuálně moc času. Graf 8 zobrazuje, že 25 respondentů zvolilo možnost, že 

logopedickou  intervenci  s dítětem  s diagnostikovaným  dětským  autismem  vedou  2x 

měsíčně, 24 respondentů pouze 1x měsíčně. 13 respondentů zvolilo možnost, že klienti 

docházejí nepravidelně, a to především kvůli časovým možnostem rodičů. 12 

respondentů vede terapii 1x týdně a pouze 5 z nich 2x týdně. 

Graf 8: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

10. Je pro vás důležitá spolupráce rodičů? 

Úvodní  otázka  vztahující  se  k roli  rodičů  v logopedické  intervenci,  kde  byla 

jednoznačná odpověď, zanesena do grafu 9, všech respondentů, že je pro ně spolupráce 

rodičů důležitá.  

Graf 9: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 
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11. Kdo z rodičů je obvykle otevřenější a víc spolupracuje? 

Výsledky této otázky prezentuje graf 10. Podle dotázaných jsou jim více otevřené 

a  více  s nimi  spolupracují  matky  klientů.  Odpověď  zvolilo  50  z nich.  Komentářem 

některých  bylo,  že  to  je  z důvodu,  že  dítě  nemá  otce  a  vyrůstá  pouze  s matkou.  14 

respondentů  zvolilo,  že  více  spolupracuje  otec  a  stejný  počet  zvolilo  možnost,  že 

spolupracují  oba rodiče stejně. Někteří využili možnost  jiná, kde  napsali  odpověď, že 

nemůžou jednoznačně určit, jelikož je to velmi individuální. 

Graf 10: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

12. Jsou podle vás nějaké rozdíly ve spolupráci s matkou a otcem? Pokud ano, 

jaké? 

Jednalo se  o  otevřenou  otázku, u  které se  v odpovědích respondenti shodovali 

v tom, že matky jsou většinou více aktivní, chápavé a je to zároveň nejčastěji ta osoba, se 

kterou logopedi komunikují. Bylo to však i z toho důvodu, že hodně klientů dotázaných 

mají  pouze  matku.  Otec  je  vnímám  jako  ten,  kdo  je  více  tolerující,  ale  hůř  přijímá 

diagnózu a  následně  ji také zlehčuje. Jakmile se začne aktivně zapojovat  je často ten 

důslednější.  Pokud  jsou  však  oba  dva  rodiče,  tak  na  logopedická  cvičení  sice  dohlíží 

matka a dochází s dítětem na terapii, ale informace si předávají a spolupracují spolu s 

otcem. 

 

 

 

63%
1%

18%

18%

matka otec oba dva jiná



 38 

 

13. Která  jazyková  rovina  se  podle  vás  u  dětí  s  diagnostikovaným dětským 

autismem v předškolním věku rozvíjí nejjednodušeji? 

Úvodní otázka k bloku o komunikaci dětí s diagnostikovaným dětským autismem 

v předškolním věku.  V grafu  číslo  13 je viditelné,  že  40  dotázaných  respondentů 

odpovědělo, že na rozvoj je u těchto dětí nejjednodušší lexikálně-sémantická rovina, což 

byla zároveň nejčastěji zvolená odpověď. Jako druhá nejvíce snadná rovina byla 

foneticko-fonologická, kterou zvolilo 27 respondentů, poté pragmatická s 11 respondenty 

a 1 respondent zvolil možnost morfologicko-syntaktickou rovinu. 

Graf 13: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

 

14. Která jazyková rovina je podle vás u dětí s dětským autismem v předškolním 

věku na rozvoj nejtěžší? 

 Ze 4  jazykových rovin zvolilo 61 respondentů  jako  nejtěžší  jazykovou  rovinu 

pragmatickou.  Morfologicko-syntaktickou  rovinu  zvolilo  8  respondentů  a  lexikálně-

sémantickou 7 respondentů. Pouze 3 respondenti zvolili rovinu foneticko-fonologickou. 

Výsledky jsou znázorněny v grafu číslo 14. 
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Graf 14: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

 

15. Jaké využíváte s dětmi s diagnostikovaným dětským autismem v předškolním 

věku komunikační systémy? 

Mezi nejčastěji  využívané komunikační systémy patřil systém VOKS, znak do 

řeči  a  obrázková  komunikace  jako  jsou  piktogramy,  obrázkové  komunikační  karty  a 

fotografie, které slouží především pro vizualizaci. Vizualizaci a výměnný systém 

komunikace volí respondenti především k rozvoji neverbální komunikace. V menší míře 

byla zmiňované také mluvená řeč a jeden z respondentů uvedl také totální komunikaci. 

 

16. Který z nich vám přijde nejvíce efektivní a proč? 

Jako nejefektivnějším prostředkem pro komunikaci s dětmi s diagnostikovaným 

dětským autismem zvolilo nejvíce respondentů systém VOKS. Pomáhá podle nich dětem 

pochopit okolní dění, iniciovat komunikaci a vyjádřit své potřeby. Vidí v tomto systému 

výhodu  i  pro  rodiče,  jelikož  jsou  v něm  jasně  daná  pravidla  a  nemusí  si  díky  tomu 

pamatovat  znaky.  Na  druhém  místě  se  umístily  piktogramy,  a  to  hlavně  pro  jejich 

názornost, díky které děti na piktogramy dobře reagují a pro to, že podporují komunikaci. 

Na  posledním  místě  byl  znak  do  řeči,  u  kterého  respondenti  vidí  výhodu  oproti  výše 

zmiňovaným  systémům  v  tom,  že  k němu  není  potřeba  pomůcek  a  je  uplatnitelný  ve 

všech situacích. 
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17. Jaké používáte během intervence s dětmi s diagnostikovaným dětským 

autismem v předškolním věku logopedické pomůcky? 

 Během  logopedických  intervencí se  nepoužívají žádné speciální pomůcky, ale 

respondenti  využívají  běžné  hračky  a  logopedické  pomůcky  jako  u  ostatních  dětí,  se 

kterými  pracují.  Shodli  se  také  na  tom,  že  pomůcky  musí  být  především  rozmanité, 

motivační  a  zajímavé,  aby  dítě  zaujaly  a  udržely  jeho  pozornost.  Zmiňované  byly 

multisenzorické materiály na rozvoj všech smyslů. Využívají se obrázkové slovníky a 

obecně obrázky, fotografie a piktogramy pro vizualizaci. Jedna z odpovědí byla i taková, 

že respondent žádné speciální pomůcky nemá, ale předává veškeré instrukce rodičům, jak 

je vyrobit či jaké obstarat. 

 

18. Využíváte během logopedické intervence s dětmi s 

diagnostikovaným dětským autismem v předškolním věku moderní 

technologie? 

Na  otázku  odpovědělo  46  respondentů,  že  moderní  technologie  během  terapie 

využívá  a  33  respondentů  je  nevyužívá.  Odpovědi  jsou  znázorněny  v grafu  číslo  15. 

Pokud s technologiemi nepracují, je to hlavně z toho důvodu, že jsou podle nich děti už 

tak odpojené od komunikace a kvůli tabletům a počítačům se stávají ještě více pasivnější, 

jelikož za pomocí nich utíkají od reálné komunikace. Dalším důvodem, proč je 

nepoužívají,  je  to,  že  programy  většinou  bývají  v angličtině,  takže  mají  dojem,  že  to 

dětem nepomáhá s rozvojem mateřského jazyka. 

Graf 15: 

 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření, 2019 

ano ne
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19. Pokud byla vaše odpověď ano, tak jaké? 

Nejvyužívanější technologickou pomůckou jsou tablety, ať už s operačním 

systémem Android nebo iOS. Z konkrétních aplikací se v odpovědích nejčastěji opakoval 

Boardmaker, Grid Player, Go Talk Now a SoundTouch. Po tabletech používají počítače 

a mobilní telefony, u kterých využívají videonahrávek a fotografií. Mezi odpověďmi byla 

zmíněná i Albi tužka, která reaguje na knihy z edice Kouzelné čtení. 

 

20. Jak na moderní technologie v logopedické intervenci tyto děti reagují? 

Respondenti vnímají, že je technika pro děti poutavější, fascinuje je, lépe na ní 

reagují a pracují s ní raději. Nastává potom však problém, že dítě nechce činnost ukončit 

a pomůcky se vzdát. Uvádí však nutnost pomůcky střídat s těmi tradičními, aby se dítě 

rozptýlilo  a  nebylo  vázané  pouze  na  technologie.  Jedna  z odpovědí  byla:  „Je  to  svět, 

kterému rozumí a nemusí komunikovat.“ V čem ti, kteří jsou proti takovým pomůckám, 

vidí  největší  problém.  Pracují  proto  s tradičními  pomůckami  a  snaží  se  co  nejlépe 

zaujmout svým projevem. 

 

7.4.3 Průběh rozhovoru 

Rozhovor  byl  po  předchozí  domluvě  proveden  v mateřské  škole  speciální  v Praze 

v přímo  v kanceláři  logopedky,  která  je  zároveň  místem  pro  logopedickou  intervenci 

s dětmi. Respondentka požádala o anonymitu svou i mateřské školy, ve které pracuje. Na 

úvod samotného rozhovoru byla požádána o souhlas s nahráváním rozhovoru na diktafon. 

Logopedka  však  oznámila,  že  si  nahrávání  nepřeje,  jelikož  je  během  něj  nervózní  a 

nemůže  se  soustředit.  Bylo  tedy  dohodnuto  a  schváleno,  že  se  rozhovor  bude  přímo 

zapisovat do notebooku. Během rozhovoru respondentka přímo ukazovala materiály a 

pomůcky,  které  v kanceláři měla,  v souvislosti s danými  otázkami. Pro rozhovor bylo 

připraveno 11 otázek, které jsou v textu tučně zvýrazněné, ale v jeho průběhu došlo ještě 

k jejich doplnění o další 4 otázky. 
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1. Jakou vysokou školu máte vystudovanou? 

„Studovala jsem Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Obor  se  tehdy  jmenoval  Učitelství  pro  mládež  vyžadující  speciální  péči.  Státní 

zkoušku jsem měla z logopedie.“ 

 

2. Kde jste po ukončení školy pracovala? 

„Po škole jsem začala pracovat jako logopedický asistent ve zdravotnictví a následně 

jako  logoped  ve  zdravotnictví.  Dělala  jsem  si  předatestační  průpravu,  ale  bez 

atestace. Pak jsem několik let pracovala mimo obor. Teď pracuji na půl úvazku tady 

v mateřské škole a na půl úvazku na základní škole speciální.“ 

 

3. Vzdělávala jste se v oblasti autismu nějakými odbornými kurzy? 

„Absolvovala jsem několik kurzů od APLY, Autistiku a CTA, ty mi přišly nejlepší. 

Taky jsem měla 4 semestry autismu v rámci celoživotního vzdělávání.“ 

 

4. Kolik dětí navštěvuje mateřskou školu, ve které pracujete? 

„20-22 dětí a jelikož některé mají i dva odklady, tak jsou ve věku 3 až 7 nebo 8 let, 

ale většinou je to maximálně 7 let.“ 

 

5. Kolik z dětí, které mateřskou školu navštěvují má diagnostikovaný dětský 

autismus? 

„S dětským autismem tady máme 2 děti, ale s poruchami autistického spektra celkem 

5.“ 

 

6. Kdo s vámi z rodičů více spolupracuje? 

„Převažují maminky, ale zrovna v tomto roce jsou  tatínci otevřenější a aktivnější. 

Zajímají se víc o technické aktivity a pomáhají s nimi dětem.  

 

7. Jaké technické aktivity máte na mysli? 

 „Vedou s dětmi prožitkové deníky, obstarávají nám fotografie a lépe se s nimi mluví 

o vážnějších věcech. Ale jak říkám, není to typické, tenhle rok to vnímám poprvé. 
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8. Která  jazyková  rovina  se  podle  vás  u  dítěte  s dětským  autismem  rozvíjí 

nejlépe? 

„Těžko říct, ale z mé zkušenosti zcela okrajově pracuji na artikulaci. Bylo pár dětí, u 

kterých se upravovala na cvičení hlásek nebo k tomu, že byla velmi rychlá mluvní 

produkce, až byla na pomezí srozumitelnosti, ale často se to nestává.  

 

9. Která je podle vás naopak nejtěžší? 

„Určitě pragmatická je nejtěžší, ale nejdůležitější, aby dítě bylo spokojené, umělo se 

vyjádřit,  aby  si  zajistilo  základní  potřeby.  Lehce  se  to  říká,  ale  obtížně  dosahuje. 

V okamžiku, že vím a mám zájem o komunikaci, tak je potřeba mít, jak komunikovat 

a mít slovní zásobu. 

 

10. Jaké využíváte během intervencí s dětmi s diagnostikovaným dětským 

autismem komunikační systémy? 

„Nejčastěji výměnný obrázkový VOKS pro probuzení komunikace, potom 

komunikační knihy, nějaké základy ze znaku do řeči, občas komunikátory nebo Super 

Talker, což je vlastně princip VOKSu. 

 

11. Jaké využíváte během intervenci s dětmi s diagnostikovaným dětským 

autismem logopedické pomůcky? 

„Těch  je hrozně moc, například tyhle sady pro nácvik výměny nebo tahle hračka, 

která není vůbec žádnou ověřenou logopedickou pomůckou, ale většina dětí na ni 

reaguje  velmi  dobře.  S některými  dětmi  s  ní  máme  takový  začáteční  rituál.  Je  to 

vlastně hračka od sousedky, kterou jsem sem donesla, když se jí chtěla zbavovat. Sem 

nahoru se hodí kulička a celé to začne svítit a hrát, děti si to oblíbily. Dále třeba 

používám sady na slovní zásobu na rozvoj podstatných jmen i sloves, a to obrázkové 

a  fotografické.  Taky  obrázky  s vizualizací  na  tvorbu  jednoduchých  příběhů  jako 

příčina následek s dvěma obrázky až po souvětí třeba s osmi, ale to jenom když jsou 

hodně šikovní, a to není obvyklé. Pak je to sada pomůcek na sluchovou analýzu a 

syntézu. Mám tady taky velké množství  slovníků, aby dítě nebylo  vázané na jeden 
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materiál,  pak  se  totiž  stává,  že  je  dítě  ztracené,  když  má  po  delší  době  pracovat 

s jiným.“ 

 

12. Kterou z nich tedy používáte nejčastěji? 

„Vsázím na výměnný systém. Snažím se, aby dítě dosáhlo toho, co se mu líbí, ať už 

hračky nebo oblíbené dobroty. Chci u dítěte vzbudit zájem o komunikaci, dostat je 

z jejich světa, aby se otevřely okolí, zaznamenaly nás pohybem. Základ je pohybové 

napodobování, pak se dá dosáhnout toho, že nás začne napodobovat třeba i zvukem.“ 

 

13. Když jsem se ptala na rodiče, zmiňovala jste prožitkové deníky. Pracujete s nimi 

jako s pomůckou ráda? 

„Je to určitě velká pomoc. Některé děti si je přinesou už z rané péče a pak ho doplňují 

i tady. Někdy ho doplňují jen asistentky, někdy rodiče. Nejlepší to samozřejmě je, když 

se doplňuje doma i ve škole. Pomáhá to s pojmenováváním a tvořením vět, na jejich 

fotkách je to jednodušší, je jim to bližší. Taky se na tom dobře cvičí první osoby.“ 

 

14. Využíváte materiály od cizojazyčných autorů? 

„Tenhle terapeutický materiál je z centra v Německu. Vytvořili systém materiálů na 

předložkové hry, věty, hry na podporu komunikace, takový ucelený systém, hezký a 

jasný ilustrace. V Čechách tomu je podobný Vykuk, ale to má horší ilustrace. 

 

15. Využíváte během logopedické intervence i moderní technologie? 

„Pracuji  často  s tabletem,  tedy  pracovala  jsem,  před  dvěma  týdny  se  mi  rozbil  a 

čekám na opravu a cítím, že ho trochu postrádám, jelikož si na něj děti zvykly a dobře 

se jim s ním pracovalo. Záleží teda na daném dítěti, na co reaguje líp, ale mají rádi 

aplikaci Fluidity, kde sahají do mlhy a tam, kde šáhne se změní barva, a to se jim líbí. 

Šáhnu a něco se stane, akce a reakce. Potom používám Isequences, kde se vytváří 

příběhy. Dítě nemusí mluvit, ale zvládne ho tvořit, tak jak na něj mluví aplikace. Pak 

jsme využívali My Scene, kde se doplňují hračky na hřiště, je to dobré na porozumění. 
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7.4.4 Analýza rozhovoru 

Na  odpovědích  je  znatelné,  že  respondentka  byla  během  rozhovoru  nesvá  a 

nervózní, může tedy působit trochu zmatečně. Ve většině případech se však odpovědi 

shodovaly s informacemi získanými v dotazníkovém šetření. Bylo jím však získáno větší 

množství informací a některé otázky ještě byly během rozhovoru doplněny.  

V otázce  role  rodičů  v logopedické  terapii  a  spolupráci  se  respondentka  shodla 

s většinovými odpověďmi v dotazníku, že z rodičů jsou obvykle aktivnější a otevřenější 

matky, i když tenhle rok se jí sešli ve třídě děti, jejichž tatínci jsou více proaktivní.  

V části  rozhovoru  věnované  samotné  komunikaci  s dětmi  s dětským  autismem 

zvolila u jazykových rovin respondentka jako nejjednodušší rovinu foneticko-

fonologickou,  která  byla  sice  v dotazníkovém  šetření  až  na  druhém  místě,  ale  tato 

možnost nebyla zvolena malým počtem respondentů. Jako nejtěžší zvolila rovinu 

pragmatickou, což se shodovalo s většinovou volbou v dotazníku. Komunikační systém 

nejraději využívá jako většina respondentů v dotazníku VOKS, a to hlavně pro probuzení 

komunikace dítěte. Jakmile začala respondentka hovořit o  logopedických pomůckách, 

začala  je  během  rozhovoru  i  názorně  ukazovat.  Zmínila,  že  nejdůležitější  je  pro  ni 

vizualizace, výměnný systém a zaujmout.  

Během  to,  co  ukazovala  jednotlivé  pomůcky  a  materiály,  položila  na  stůl  i 

prožitkové deníky a německé materiály, které nebyly zmíněny v dotaznících. Byl tedy 

prostor pro doplňující otázky, jelikož o prožitkových denících se zmínila již v průběhu 

rozhovoru, když byla dotazovaná na aktivitu rodičů. Vnímá je jako velkou pomoc, jelikož 

v nich má dítě vlastní fotky z domova i ze školy a je mu to tím pádem bližší. Ukázala také 

srovnání učebního materiálu od českých a německých autorů, které slouží jako ucelený 

systém k procvičování slovních druhů a na podporu komunikaci, přičemž lépe zhodnotila 

ten německý. V otázce moderních technologií se shodla s většinovou částí respondentů, 

že během intervencí využívá tablet, zmínila však jiné aplikace, především k vytváření 

příběhů a na porozumění.  
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7.5 Dílčí závěry a doporučení 

Pomocí dotazníku a rozhovoru bylo zodpovězeno na předem formulované 

výzkumné otázky: 

 

1. Liší se doporučovaná frekvence logopedických intervencí od skutečnosti? 

Odpověď je ano, doporučovaná frekvence logopedických intervencí s dětmi 

s diagnostikovaným dětským autismem se  liší od toho, jak často děti za dotazovanými 

logopedy docházejí ve skutečnosti. Většina respondentů poskytuje svým klientům 

ambulantní péči. V odpovědích se však shodli, že ideálně by se péče, pro tento typ klientů, 

měla  poskytovat  denně,  a  to  především  kvůli  tomu,  že  by  je  bylo  možné  více  a 

intenzivněji stimulovat. Hlavním důvodem, proč nemají možnost věnovat se každému ze 

svých  klientů  tak  často,  jak  by  bylo  potřeba,  je  kapacita  ambulancí  a  velké  množství 

jiných klientů. Denní péče tedy většinou ani není reálná. V mnoha případech mají však 

na daného klienta  vyhrazený čas pouze dvakrát nebo dokonce jednou měsíčně, což  se 

ještě více vzdaluje od toho, co by bylo dle dotázaných logopedů nejlepší. 

 Z odpovědí vyplývá, že logopedi na své klienty dostatek času, aby s nimi mohli 

pravidelně a  o  to  víc efektivně pracovat. Může to  být důsledek  nedostatečného počtu 

logopedů a velkého počtu dětí, a to především v předškolním věku. Aby došlo ke změně 

situace,  bylo  by  nutné  přivézt  do  oboru  logopedie  více  nových  odborníků,  aby  se 

vyhovělo vysoké poptávce. Primární zaměření by mělo směřovat na studenty středních 

škol,  aby  se  u  nich  vzbudil  zájem  o  tento  studijní  obor.  Následným  krokem  by  bylo 

zahrnutí volitelných logopedických seminářů do bakalářského studia. 

 

2. Jaká je role rodičů v logopedické intervenci? 

Vzhledem  k tomu,  že  za  respondenty  docházejí  jejich  klienti  pouze  několikrát  za 

měsíc,  je  pro  ně  důležitá  spolupráce  s  rodiči.  Zadávají  rodičům  úkoly  a  doporučují 

materiály, se kterými by měli doma společně s dětmi pracovat. Velká část zodpovědnosti 

tedy leží na samotných rodičích. Matky jsou dotázanými vnímány jako ty, které diagnózu 

lépe zpracují, berou celé onemocnění a s ním spojené povinnosti a aktivity zodpovědněji 

a většinou  jsou to také  ony, kdo s dítětem za logopedem  dochází.  Pokud se otcové  o 

intervenci a činnosti s ní spojené zajímají, jsou důslednější v plnění úkolů a cvičeních, 
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mají však také tendenci onemocnění zlehčovat. Z rozhovoru lze ještě informace o otcích 

doplnit o zkušenost logopedky z tohoto roku, že se stávají více aktivnější, komunikují s 

učitelkami a pomáhají dětem vézt deníky.  

Pro zapojení rodiny do procesu logopedické intervence je důležitá zvýšená 

zodpovědnost otců, které je možné dosáhnout tím, že od samého začátku se budou do 

všech aktivit zapojovat oba rodiče dohromady. Je důležité jim klarifikovat onemocnění, 

vysvětlit,  co  bude  cílem  terapie  a  jaká  jsou  očekávání  od  rodičů.  Na  logopedické 

intervence by měli dítě doprovázet, pokud je to možné,  otec i matka společně nebo se 

v doprovodu alespoň střídat, aby informace získávali přímo od logopeda, a ne následně 

zprostředkovaně.  

 

3. Jakým způsobem je během logopedických intervencí s dětmi s diagnostikovaným 

dětským autismem rozvíjena komunikační schopnost? 

Dle dotazované logopedky je u dítěte nejdůležitější nejprve vzbudit zájem o 

komunikaci, dostat je z jejich světa, aby se logopedovi i okolními světu otevřeli. Dítě 

následně  začne  rozvíjet  neverbální  komunikaci  a  pomocí  jí  komunikovat  s ostatními. 

Následně si začne osvojovat také verbální komunikaci, která však probíhá pouze v rámci 

několika slov a slovních spojeních. Pouze v několika malém počtu, spíše ojedinělých, 

případů dochází ke skladbě vět složitějších. Pokud dítě verbálně komunikuje je u něj dle 

většiny respondentů  nejtěžší rozvíjet pragmatickou  rovinu  jazyka a  nejlehčí  na rozvoj 

bývá  rovina  lexikálně-sémantická.  Pro  rozvoj  komunikačních  schopnosti  dotazovaní 

logopedi nejčastěji využívají systém VOKS, tedy výměnný obrázkový systém, který učí 

děti  vyjádřit své potřeby, pochopit proč mají  vlastně  komunikovat a  komunikaci  také 

iniciovat. Pro svou jednoduchost a názornost jsou oblíbené také piktogramy. Znak do řeči 

je složitější na pochopení a motoriku dítěte, ale i tak ho někteří volí jako jednu z metod 

komunikace, především kvůli tomu, že k němu není potřeba žádných pomůcek. Je velmi 

důležité,  aby  pro  dítě  bylo  vše  srozumitelné,  jednoduché  a  aby  ho  metody  dovedly  a 

podporovaly k tomu, aby chtělo komunikovat a dokázalo utěšit své potřeby. 
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4. Jaké pomůcky jsou během logopedické intervence  s dětmi s diagnostikovaným 

dětským autismem využívány? 

Především je důležité zmínit, že pomůcek by mělo být co nejvíce, aby nedocházelo 

k tomu, že je dítě vázané pouze  na  jednu z nich, na kterou dobře reaguje a pokud by 

nastala situace, že musí využít jinou, není schopné pracovat. Respondenti využívají běžné 

hračky, fotografie, obrázkové knížky nebo multisenzorické pomůcky. Měly by být hlavně 

rozmanité, zajímavé pro děti, motivovat  je  k práci a rozvíjet jejich smysly. Často  také 

začínají pracovat s aplikacemi na tabletech nebo s počítačovými programy. Vnímají je 

jako dobrou, v některých případech dokonce lepší, alternativu k tradičním pomůckám. 

Jsou  však  tako  nejrozporuplnějšími  pomůckami,  které  někteří  z  dotázaných,  jak  bylo 

řečeno, rádi využívají a druzí odmítají. Dle jejich názoru totiž tablety a počítače u dítěte 

nerozvíjí  komunikaci,  ale  pouze  ho  udržují  v jeho  světě.  Je  možné,  že  to  je  kvůli 

rozdílnému  přístupu  každého  z  logopedů,  zda  je  pro  něj  nejdůležitější  rozvíjet  u  dětí 

s diagnostikovaným dětským autismem verbální komunikaci nebo jakoukoli komunikaci. 

Je  to  však  jen  domněnka,  která  by  se  mohla  potvrdit  či  vyvrátit  dalším  výzkumem 

směrovaným pouze na moderní technologie, jakožto pomůcky v logopedické intervenci. 

Moderní  technologie  jsou  neodmyslitelnou  součástí  dnešního  života  a  mohou  být 

pomocníkem během logopedických intervencí. Roste počet aplikací na tablety a 

programů na počítače, se kterými lze společně s dětmi pracovat. Je však nutné vědět, jak 

je  patřičně  využít,  aby  byly  k užitku  a  dětem  ještě  více  neuškodily.  Bylo  by  vhodné 

vytvořit pro logopedy odborné kurzy pro ty, kteří mají o tuhle oblast zájem, aby se v tom, 

co technologie nabízí, primárně zorientovali a následně je dokázali správně a bezpečně 

využívat  během  své  praxe.  Větší  využívání  aplikací  může  zároveň  vézt  k rozšíření  a 

zkvalitnění jejich nabídky. 
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Závěr 

Oblastí zájmu bakalářské práce byla aktuálně poskytovaná logopedická 

intervence u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Pro získání co 

nejpřesnějších odpovědí bylo toto téma zúženo na logopedickou intervenci zaměřenou 

pouze na děti s diagnostikovaným dětským autismem. 

Cílem bakalářské práce bylo v první řadě shrnout teoretické poznatky o logopedii 

jako samostatném vědním oboru, o procesu komunikace a také o poruchách autistického 

spektra. Dále bylo cílem zjistit a následně analyzovat informace získané od vybraných 

logopedů o tom, jak probíhá logopedická intervence s dětmi s diagnostikovaným dětským 

autismem  v předškolním  věku  a  odhalit  případné  problémy,  které  během  intervence 

mohou nastat. 

Teoretická část se zabývala obecným popisem samotného oboru logopedie. Další 

kapitoly shrnují informace o pojmu komunikace, o jejím vývoji, podstatě a o jazykových 

rovinách.  Dále  vymezuje  narušenou  komunikační  schopnost,  její  příčiny  a  rozdělení. 

Následuje samostatná kapitola o poruchách autistického spektra, která obsahuje poznatky 

o etiologii, klasifikaci, diagnostice a autistické triádě se zaměřením na obtíže při rozvoji 

komunikačních schopností u jedinců s poruchami autistického spektra. V závěru 

teoretické části je popsán systém organizace logopedické intervence v České republice a 

možnosti vzdělávání pro děti s poruchami autistického spektra.  

Praktická  část  vycházela  z  informací  shromážděných  z vlastního  výzkumného 

šetření. Tyto informace byly získávány prostřednictvím dotazníku určeného pro logopedy 

a dále polostrukturovaného rozhovoru s jedním z logopedů, který má dlouholeté 

zkušenosti v oblasti  poskytování logopedické intervence  dětem  s diagnostikovaným 

dětským autismem. Pro výzkumné šetření bylo stanoveno 5 výzkumných otázek, na které 

se pomocí rozhovoru a dotazníku hledaly odpovědi. V odpovědích na některé výzkumné 

otázky  jsou  obsaženy  i  zmínky  o  nedostatcích,  které  spatřují  respondenti  v současně 

nastaveném systému logopedické intervence, a které by mohly sloužit jako podněty pro 

zlepšení. 

V  průběhu  psaní  bakalářské  práce  se  objevil  jeden  problém,  který  se  týkal 

respondentů dotazníkového šetření. Nepodařilo se získat příliš velké množství 

respondentů logopedů  pracujících ve  školství a v  resortu  práce  a  sociálních věcí 
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ochotných zapojit se do výzkumného šetření. Tyto výsledky byly doplněny z rozhovoru 

s jedním ze zkušených logopedů. 
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Příloha 1 – Dotazník pro logopedy 
 

Logopedická intervence s dětmi s dětským autismem v předškolním věku 

 

Dobrý den, v rámci výzkumu k bakalářské práci sháním logopedy a logopedky, kteří mají 

zkušenost s intervencí s dětmi s dětským autismem v předškolním věku. Pokud s takovým 

dítětem nebo dětmi pracujete, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku. Pokud se do 

výzkumného  vzorku  nehodíte,  odpovězte  prosím  pouze  na  první  otázku  a  následně 

dotazník ukončete.  

Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity pro zpracování mé bakalářské 

práce zaměřené na logopedickou intervenci s dětmi s dětským autismem. 

 

Předem děkuji za pomoc a čas, který tomuto dotazníku věnujete. 

 

1. Máte v logopedické péči dítě s diagnostikovaným dětským autismem v 

předškolním věku? 

(Poznámka: Pokud je vaše odpověď ne, na další otázky neodpovídejte.) 

a) ano 

b) ne 

 

2. V jakém zařízení je vaše praxe realizována? 

a) státní 

b) nestátní 

c) soukromá 

 

3. Do jakého rezortu vaše praxe spadá? 

a) školství 

b) zdravotnictví 

c) práce a sociálních věcí 
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4. Kolik  klientů  v předškolním  věku  k vám  celkem  dochází  na  logopedické 

intervence? 

 

5. Kolik  klientů  s  diagnostikovaným dětským  autismem  v předškolním  věku 

k vám dochází na logopedické intervence? 

 

6. Jakou péči dětem s diagnostikovaným dětským autismem v předškolním věku 

poskytujete? 

a) ambulantní 

b) denní 

 

7. Jaká péče je dle vašeho názoru pro děti s diagnostikovaným dětským 

autismem v předškolním věku vhodnější? 

a) ambulantní 

b) denní 

c) jiná: 

 

8. Proč si myslíte, že právě vámi zvolená péče je vhodnější? 

 

9. Jak často k vám zpravidla dochází klienti s diagnostikovaným dětským 

autismem v předškolním věku intervenci? 

a) 2x týdně 

b) 1x týdně 

c) nepravidelně 

d) jiná: 

 

10. Je pro vás důležitá spolupráce rodičů? 

a) ano 

b) ne 
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11. Kdo je obvykle otevřenější a víc spolupracuje? 

a) matka 

b) otec 

c) oba dva 

d) jiná: 

 

12. Jsou podle vás nějaké rozdíly ve spolupráci s matkou a s otcem? Pokud ano, 

jaké? 

 

13. Která  jazyková  rovina  se  podle  vás  u  dětí  s diagnostikovaným  dětským 

autismem v předškolním věku rozvíjí nejjednodušeji? 

a) foneticko-fonologická rovina 

b) lexikálně-sémantická rovina 

c) morfologicko-syntaktická rovina 

d) pragmatická rovina 

 

14. Která  jazyková  rovina  je  podle  vás  u  dětí  s diagnostikovaným  dětským 

autismem v předškolním věku na rozvoj nejtěžší? 

a) foneticko-fonologická rovina 

b) lexikálně-sémantická rovina 

c) morfologicko-syntaktická rovina 

d) pragmatická rovina 

 

15. Jaké využíváte s dětmi s diagnostikovaným dětským autismem v předškolním 

věku komunikační systémy? 

 

16. Který z nich vám přijde nejvíce efektivní a proč? 

 

17. Jaké používáte během intervence s dětmi s diagnostikovaným dětským 

autismem v předškolním věku logopedické pomůcky? 
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18. Využíváte během logopedické intervence s dětmi s diagnostikovaným 

dětským autismem v předškolním věku moderní technologie (např. tablety)? 

a) ano 

b) ne 

c) jiná: 

 

19. Pokud používáte, jaké konkrétně to jsou? 

 

20. Jak na moderní technologie v logopedické intervenci děti reagují? Pracují s 

nimi radši než s tradičními materiály a pomůckami? 

 
 

Ještě jednou Vám děkuji za čas, který jste strávili nad tímto dotazníkem.  

Přeji krásný zbytek dne. 
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Příloha 2 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru 
 

16. Jakou vysokou školu máte vystudovanou? 

17. Kde jste po ukončení školy pracovala? 

18. Vzdělávala jste se v oblasti autismu nějakými odbornými kurzy? 

19. Kolik dětí navštěvuje mateřskou školu, ve které pracujete? 

20. Kolik z dětí, které mateřskou školu navštěvují má diagnostikovaný dětský 

autismus? 

21. Kdo s vámi z rodičů víc spolupracuje? 

a) Jaké technické aktivity máte na mysli? 

22. Která jazyková rovina se podle vás u dítěte s diagnostikovaným dětským 

autismem rozvíjí nejlépe? 

23. Která je podle vás naopak nejtěžší? 

24. Jaké využíváte během intervenci s dětmi s diagnostikovaným dětským 

autismem komunikační systémy? 

25. Jaké využíváte během intervenci s dětmi s diagnostikovaným dětským 

autismem logopedické pomůcky? 

a) Kterou tedy používáte nejčastěji? 

b) Když jsem se ptala na rodiče, zmiňovala jste prožitkové deníky. 

Pracujete s nimi jako s pomůckou ráda? 

c) Využíváte materiály od cizojazyčných autorů? 

26. Využíváte během intervence i moderní technologie? 
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