
Příloha A  

Nevhodná zaměstnání pro lidi s vysoce funkčním autismem nebo s 

Aspergerovým syndromem: zaměstnání, která kladou vysoké požadavky na 

krátkodobou pracovní paměť 

 Pokladní – vracení peněz rychle klade přílišné požadavky na krátkodobou 

pracovní paměť 

 Kuchař s krátkou objednací dobou – musí mít přehled o mnoha objednávkách 

a vařit hodně různých věcí najednou 

 Servírka – obzvláště těžké, pokud musíte obsluhovat mnoho různých stolů 

 Krupiér v kasinu – příliš mnoho věcí, které je potřeba sledovat 

 Taxi dispečer – příliš mnoho věcí, které je potřeba sledovat 

 Psaní podle mluveného diktátu – obtížné kvůli problémům se sluchovým 

zpracováním. 

 Prodejce letenek – musí jednat s rozzlobenými lidmi, když jsou zrušeny lety. 

 Obchodník na burze – absolutně nemožné 

 Kontrolor vzdušného provozu – informační přetížení a stres 

 Recepční a telefonní operátor – měli by problémy, když by byl velký provoz 

Vhodná zaměstnání pro vizuálně myslící osoby 

 Programování – široce otevřené pole s mnoha zaměstnáními k dispozici, 

obzvláště v průmyslové automatizaci, navrhování softwaru, obchodních 

počítačích, komunikacích a síťových systémech 

 Kreslení – technické kreslení a využívání grafických programů. Toto 

zaměstnání může nabídnout mnoho příležitostí. Kreslení jako takové je 

vynikajícím vstupní branou pro mnoho zajímavých technických zaměstnání. 

Znám lidi, kteří začali ve firmě dělat výkresy a potom se přesunuli do 

návrhářství a navrhování celých továren. Aby se člověk stal opravdu zručným 

v kreslení, je třeba se naučit kreslit nejprve ručně. Vypozorovala jsem, že 

mnozí z lidí, kteří vytvářeli nádherné kresby na počítači, se naučili kreslit 

nejdříve rukou. Lidé, kteří se nikdy nenaučili kreslit nejdříve rukou, mají sklon 

vynechávat v kresbě důležité detaily. 

 Televizní kameraman 



 Navrhování vybavení, design výrobků – často osoba začne jako kreslič a 

potom se přesune do navrhování průmyslového vybavení 

 Cvičitel zvířat nebo veterinářský technik – cvičitel psů, konzultant pro 

behaviorální problémy 

 Automechanik – umí si představit, jak funguje celé auto 

 Opravář počítačů – umí vizualizovat problémy v počítačích a sítích 

 Opravář malých spotřebičů a sekaček na trávu – může si zařídit slušnou 

místní živnost 

 Řemesla mnoha různých typů, jako je vyřezávání dřeva, výroba šperků, 

keramiky, atd. 

 Laboratorní technik – uzpůsobuje a vytváří specializované laboratorní 

vybavení 

 Návrhář webových stránek 

 Stavební profese – tesař nebo svářeč. Tato zaměstnání dobře využijí vizuální 

schopnosti, ale někteří lidé je nebudou moci dělat kvůli motorickým a 

koordinačním problémům 

 Návrhář videoher – od tohoto oboru se ale držte dál. Obor je přeplněn. 

Existuje mnohem více zaměstnání v průmyslovém sektoru a sektoru služeb 

(programování designu softwaru atd.). Negativem na tomto zaměstnání je také 

setkávání se s výjevy násilného charakteru. 

 Počítačová animace – vizuálně myslící lidé by byli v tomto oboru velmi dobří, 

ale je zde větší konkurence než v obchodním a počítačovém programování. 

Podniky si vybírají na tyto pozice imigranty, protože dobrých programátorů 

v obchodních a průmyslových oborech je nedostatek. 

 Údržba - stavby a opravy inženýrských sítí v hotelech, kancelářích nebo v 

továrnách 

Vhodná zaměstnání pro lidi nemyslící vizuálně, tj. pro osoby nadané na 

matematiku, hudbu nebo s pamětí faktografického charakteru 

 Účetnictví – stanou se velmi dobrými ve specializovaném oboru, jako jsou 

například daně z příjmu 

 Knihovnictví – referenční knihovník. Pomáhá lidem nacházet informace 

v knihovně, nebo na internetu 

 Počítačové programování – méně vizuální typy, může být provozováno jako 

činnost na volné noze 

 Strojírenství – elektrické, elektronické a chemické strojírenství 



 Novinář – velmi přesná fakta, může být provozováno jako činnost na volné 

noze. 

 Redaktor – korektor. Mnozí lidé pracují na volné noze pro větší nakladatelství 

 Řidič taxíku – dobrá orientace v mapách 

 Kontrolor inventáře – má přehled o zboží uskladněném v obchodě 

 Ladění pian a jiných hudebních instrumentů – může být vykonáváno jako 

činnost na volné noze 

 Laboratorní technik – provozuje laboratorní zařízení 

 Bankovní úředník – velmi přesný v počítání peněz, je zde mnohem menší 

požadavek na krátkodobou pracovní paměť než u vytíženého pokladního, 

který většinou musí vracet peníze velmi rychle 

 Kancelářské práce a vyplňování formulářů 

 Telemarketing – opakovaná rutinní činnost. Rušné prostředí může být 

problémem. Při telefonním prodeji se vyhne mnoha sociálním problémům 

 Statistik – pracuje v mnoha různých oborech, jako je výzkum, výbor pro 

sčítání lidu, kontrola průmyslové kvality, ministerstvo zemědělství, atd. 

 Fyzik nebo matematik – v těchto oborech je velmi málo zaměstnání. Jenom ti 

nejlepší je mohou získat a udržet. Mnohem více nabídek je oblasti 

programování a účetnictví 

Zaměstnání pro nonverbální lidi s autismem, nebo pro lidi se špatnými 

verbálními dovednostmi 

 Vracení knih v knihovně do regálů – je schopný si zapamatovat celý číslovací 

systém a umístění regálů 

 Montážní práce v továrně- obzvláště, pokud není prostředí rušné 

 Práce s kopírkou - vytváření fotokopií. Tiskařskou práci by měl dělat někdo 

jiný. 

 Úklid – mytí podlah, záchodů, oken a kanceláří 

 Doplňování zboží – v mnoha typech obchodů 

 Recyklační závod – třídící práce 

 Sklad – nakládání kamiónů, skládání krabic 

 Péče o zahradu a trávníky – sekání trávy a terénní práce 

 Zadávání údajů – nemá-li osoba problémy s jemnou motorikou 

 Restaurace rychlého občerstvení – kuchařské a úklidové práce s nízkými 

požadavky na krátkodobou paměť 



 Péče o květiny – zalévání květin v rozlehlých úředních budovách 
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