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Poděkování 

Práci, díky které jsem mohla poznat životy lidí s postižením, považuji za jednu z nejvíce 

formujících zkušeností ve svém dosavadním životě. Z této zkušenosti si odnáším i velký sen přispět 

alespoň malým dílkem ke zlepšení pozice lidí s postižením ve společnosti tak, aby mohli být její 

rovnocennou součástí a aby jim nebyly kladeny překážky k naplňování jejich životních cílů. Ráda bych 

tedy poděkovala na prvním místě všem těm, kteří mě inspirovali a stále inspirují k působení v této 

oblasti – především rodinám Cejpkových, Kamasových, Kapicových a Martině Léblové. Za podporu na 

akademické půdě děkuji své školitelce, PaedDr. Jaroslavě Zemkové, Ph.D., která mi umožnila 

vypracovat bakalářskou i diplomovou práci na vlastní téma a motivovala mě k publikaci výsledků 

v odborném periodiku. Mgr. Tereze Kolečkové děkuji za spolupráci při tvorbě a realizaci programu 

AutFriendly, a programu SmartUp Nadace O2 děkuji, že tento projekt vybral a finančně podpořil jeho 

realizaci. Své rodině, přátelům a kolegům děkuji za podporu ve všech rozmanitých oblastech mého 

osobního i profesního života.  

  



 
 

Abstrakt 

Poruchy autistického spektra (PAS) se projevují deficitem v oblastech komunikace a sociálních 

interakcí, stereotypním chováním a změnami ve smyslovém vnímání. Tyto projevy představují 

komplikaci například v situaci návštěvy zdravotnického zařízení, která je pro děti s PAS a jejich rodiče 

více stresující než pro běžnou populaci. Více než třetina rodičů se dokonce setká s odmítnutím ošetření 

dítěte kvůli diagnóze PAS. V diplomovém projektu jsme na základě zkušeností rodičů dětí s PAS 

a analýzy zahraničních zdrojů vytvořili projekt AutFriendly, který si klade za cíl zlepšit informovanost 

zdravotnického personálu v České republice o problematice PAS.  

V předkládané diplomové práci shrnujeme teoretická východiska problematiky zdravotnické 

péče u lidí s PAS a na základě rešerše české i zahraniční literatury ukazujeme, jak se problematika PAS 

promítá do vzdělávání zdravotnického personálu. V praktické části práce hodnotíme zkušenosti 

z dvouleté realizace první fáze projektu AutFriendly, ve které jsme vytvořili workshop AutFriendly – 

dvouhodinový workshop pro studenty středních zdravotnických škol – a realizovali jej na českých 

školách s účastí vice než 250 studentů. Ve výzkumném šetření jsme studovali otázku, jak jsou studenti 

českých středních zdravotnických škol informováni o PAS. Zjistili jsme, že přibližně polovina studentů 

má vynikající nebo dobrou znalost o PAS a že obdobná část studentů se cítí připravena na situaci 

poskytnutí zdravotnické péče pacientovi s PAS. Workshop AutFriendly pomohl podíl dobře 

informovaných i dobře připravených studentů významně zvýšit, proto vyvozujeme, že je vhodnou 

metodou pro použití ve výuce studentů středních zdravotnických škol o problematice PAS.  
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porucha autistického spektra, autismus, lékařská péče, střední zdravotnické školy, výuka, zdravotnictví, 

ošetřovatelství, hospitalizace 

  



 
 

Abstract 

Autism spectrum disorders (ASD) are characterized by deficits in the areas of communication 

and social interaction, stereotypic behaviour and changes in the sensory processing. These symptoms 

pose challenges to everyday situations such as visits to the doctor’s office, which are more stressful for 

children with ASD and their parents than for the general population. Furthermore, more than one-third 

of parents have encountered refusal to provide medical care for their child because of ASD. In our 

diploma project, we combined the parent’s reports with an analysis of international sources to create 

a project called AutFriendly which aims to increase the knowledge of the Czech healthcare practitioners 

about ASD.  

In the presented thesis, we summarize the theoretical background in the field of healthcare 

provision for people with ASD and we review current Czech and international literature to show how 

the topic of ASD is addressed in the education of healthcare practitioners. In the practical part of the 

thesis, we summarize our two-year experience with the AutFriendly project. First, we created a two-

hour AutFriendly workshop for the students of secondary schools of nursing and we put it into practice 

with more than 250 participating students of the Czech secondary schools of nursing. Second, we 

conducted research focusing on the question of how students of the Czech secondary schools of nursing 

are informed about ASD. We found out that half of the students are very well or well informed about 

PAS and about the same amount of students feel well-prepared to provide healthcare to a patient with 

ASD. Participation in the AutFriendly workshop has significantly increased the amount of well-

informed and well-prepared students. Based on that we conclude that the workshop represents a suitable 

method for teaching students of secondary nursing schools about ASD. 

 

Keywords 

autism spectrum disorders, autism, medicine, secondary nursing school, education, public healthcare, 

nursing, hospitalization 
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Seznam zkratek 
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VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém 

VVOZP Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením 
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1. Úvod 
V České republice (ČR) žije podle aktuálních odhadů více než 100 000 lidí s poruchami 

autistického spektra (PAS) (Adamus a kol. 2017). Ještě před padesáti lety byly PAS považovány za 

vzácnou diagnózu, dnes je zřejmé, že jejich výskyt v populaci stoupá, a proto se stávají aktuálním 

a společensky diskutovaným tématem.  

PAS se projevují změnami v oblasti komunikace a oblasti sociálních interakcí, stereotypním 

chováním a často také problémovým chováním, například ve formě záchvatů vzteku. Mimo okruh 

specialistů z řad psychologů a psychiatrů není snadné projevy PAS na první pohled rozeznat, a proto se 

rodiče s dětmi s PAS často dostávají na veřejnosti či v nejrůznějších institucích do nepříjemných situací 

či dokonce konfliktů.  

V předchozích pracích (Niederlová 2017; Niederlová a Zemková 2019) jsme upozornili na 

skutečnost, že jednou ze stresujících situací, ve kterých se rodiče dětí s PAS setkávají s nepochopením, 

je návštěva zdravotnického zařízení. Z výpovědí více než 450 rodičů vyšlo najevo, že rodiče dětí s PAS 

považují návštěvy u lékaře za více stresující než rodiče dětí bez této diagnózy. Zkušenosti rodičů dětí 

s PAS s přístupem zdravotnického personálu jsou alarmující – většině rodičů se nedaří domluvit 

specifické podmínky vyšetření, například objednání na začátku ordinačních hodin za účelem eliminace 

problematického čekání, přestože se o to před plánovanou návštěvou snaží. Více než třetina rodičů dětí 

s PAS dokonce uvedla, že se kvůli diagnóze svého dítěte setkali ve zdravotnickém zařízení s odmítnutím 

ošetření dítěte. Výjimkou není bohužel ani bagatelizace PAS nebo to, že se rodiče setkávají s tvrzením, 

že je jejich dítě nevychované. Děti s PAS navíc potřebují lékařskou péči kvůli přidruženým diagnózám 

více často než děti zdravé, takže musí čelit stresujícím situacím o to častěji.  

Naštěstí se kromě špatných zkušeností stále častěji objevují i příklady dobré praxe. V zahraničí 

existují iniciativy, jejichž primárním cílem je zvyšovat informovanost zdravotnického personálu 

o problematice PAS. Tyto iniciativy se věnují nejen školení zdravotníků, ale zároveň vytvářejí 

materiály, které lidem s PAS přiblíží průběh návštěvy u lékaře a usnadní komunikaci mezi oběma 

stranami, jako např. procesuální schémata, komunikační pasy, videonahrávky nebo mobilní aplikace. 

V ČR podobná iniciativa zatím chybí. Na základě zkušeností rodičů, které vyplynuly z kvantitativního 

výzkumu, jsme proto založili projekt AutFriendly, který se věnuje problematice zdravotnické péče u lidí 

s PAS v ČR.  

V předkládané diplomové práci popisujeme první fázi tohoto projektu, ve které jsme se rozhodli 

uspořádat školení o PAS pro studenty středních zdravotnických škol (SZŠ) v ČR. Díky finanční podpoře 

z programu SmartUp Nadace O2 jsme měli možnost vytvořit informační materiály pro studenty SZŠ 

a realizovat dvouhodinové workshopy, kterých se zúčastnilo více než 250 studentů. Při této příležitosti 

jsme si zároveň kladli otázku, jak jsou studenti českých SZŠ informováni o problematice PAS a jak jsou 

připraveni na situaci, že se setkají s pacientem s PAS. Tato otázka se stala námětem výzkumné části naší 

práce.  
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1.1. Cíle práce 

Cíle předkládané diplomové práce navazují na výsledky výzkumu zkušeností rodičů dětí s PAS 

s přístupem zdravotnického personálu k jejich dětem, který byl realizován v rámci bakalářské práce 

(Niederlová 2017). Tento výzkum poukázal na nízkou informovanost zdravotnického personálu 

o problematice PAS, ze které vyplývaly následné komplikace při poskytování zdravotnické péče 

a komunikaci s rodiči dětí s PAS. Cílem diplomového projektu, který chápeme šířeji než pouze 

diplomovou práci, bylo připravit program pro zvýšení informovanosti zdravotníků a lékařů v ČR o PAS. 

V diplomové práci jako takové si klademe za cíl zhodnotit dvouletou realizaci tohoto programu na SZŠ 

v ČR a posoudit, jak jsou studenti českých SZŠ informováni o problematice PAS a připraveni na 

poskytování lékařské péče pacientům s PAS. V první, teoretické, části práce budou shrnuta východiska 

pokrývající charakteristiku PAS, systém vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR a problematiku 

PAS ve vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR i ve světě. V praktické části bude představena 

metodika workshopu AutFriendly, dvouhodinového workshopu pro studenty SZŠ zaměřeného na 

problematiku PAS. Následně budou prezentována data získaná formou kombinace kvantitativního 

a kvalitativního výzkumu při realizaci tohoto workshopu. 

1.2. Vztah k oboru speciální pedagogika 

Speciální pedagogika si klade za cíl rozvíjet osobnost člověka s postižením a snažit se 

o dosažení maximální úrovně jeho socializace do společnosti (Pipeková 2010). Podle našeho mínění 

není tedy role speciálního pedagoga limitována pouze na přímou interakci s lidmi s postižením např. ve 

vzdělávání, ale měla by nevyhnutelně zahrnovat taktéž širší snahu o odstraňování překážek, které brání 

plné inkluzi člověka s postižením. Za takovou bariéru považujeme i nerovný přístup zdravotnictví 

k dětem s PAS ve srovnání se zdravými dětmi, na který jsme upozornili v předchozí práci (Niederlová 

2017). V souladu s naším přesvědčením uvádí Slowík (2016), že mezi cíle speciální pedagogiky 

jednoznačně patří i výchova veřejnosti ve vztahu k lidem s postižením. Právě speciální pedagog 

disponuje jedinečnou kombinací vzdělání a zkušeností, které mu umožňují vcítit se do nelehké situace 

rodičů dětí s postižením či pochopit problémy, kterým čelí přímo člověk s postižením.  

V ideálním případě by se šíření informovanosti o dané problematice nemělo omezovat pouze na 

laickou veřejnost, ale mělo by zahrnovat i diskuzi s odborníky z dalších profesí. Podle nejnovějších 

trendů speciální pedagogiky by totiž dobře nastavená podpora měla vycházet z tzv. biopsychosociálního 

modelu podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (WHO 2008), 

který předpokládá spolupráci odborníků různých profesí při snaze o plnou inkluzi člověka s postižením 

do společnosti. Projekt AutFriendly se zaměřuje na zvyšování informovanosti zdravotnického personálu 

o problematice PAS. Metody, které doporučujeme pro usnadnění návštěvy u lékaře pacientům PAS, 

navíc přímo vycházejí ze zásad speciálně-pedagogické péče, takže jsme přesvědčeni, že náš projekt (i 

projekty jemu podobné) mají v moderním pojetí speciální pedagogiky své jasné a důležité místo.   
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2. Teoretická část 

2.1. Poruchy autistického spektra 

Poruchy autistického spektra patří mezi pervazivní neurovývojové poruchy. V době, kdy byl 

americkým lékařem Leo Kannerem popsán první případ autismu, byla tato porucha považována za velmi 

vzácnou (Kanner 1943). V průběhu uplynulých sedmdesáti let se ale situace zcela změnila – počet 

případů PAS se dramaticky zvýšil a PAS se dostaly do povědomí široké veřejnosti. V následující 

kapitole podáváme teoretický základ o PAS, který považujeme za nutný pro pochopení problematiky 

specifik poskytování lékařské péče u pacientů s PAS. Vzhledem k tomu, že jednotlivým aspektům 

problematiky PAS jsou již věnovány vynikající české i světové monografie (např. Bogdashina a kol. 

2017; Luiselli 2014; Thorová 2016), soustředíme se v našem stručném přehledu především na aktuální 

informace z vědeckých výzkumů a fakta relevantní pro oblast zdravotnické péče. 

2.1.1. Prevalence poruch autistického spektra 

Jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly, prevalence PAS je vzhledem k doposud 

nevysvětlenému nárůstu v posledních letech předmětem enormního zájmu odborné i laické veřejnosti. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí celosvětovou prevalenci 1:160, ovšem vzhledem 

k tomu, že data se liší v závislosti na sledovaném území, toto číslo nelze považovat za příliš informativní 

(WHO 2019). Nejvíce informací o vývoji prevalence PAS v čase pochází ze Spojených států 

amerických (USA), kde již více než dvacet let probíhá systematický monitoring prováděný centrem pro 

kontrolu a prevenci nemocí (CDC) (CDC 2020). Aktuální data ukazují, že PAS je v USA 

diagnostikována u jednoho člověka z 54, což odpovídá prevalenci 1852 případů na 100 000 obyvatel 

(CDC 2020; Knopf 2020). Vývoj prevalence PAS v USA v čase shrnujeme na obrázku (Obrázek 1A). 

V Evropě nejsou k dispozici tak podrobná data jako v USA, proto je většinou uváděna 

odhadovaná prevalence 1:100 (Autism Europe 2020; Elsabbagh a kol. 2012). V posledních letech ovšem 

nacházíme iniciativy, např. „ASDEU – Autism spectrum disorders in the European Union“, které se 

snaží učinit co nejpřesnější odhad počtu osob s PAS. V letošním roce byla touto výzkumnou skupinou 

publikována souhrnná studie, která analyzovala prevalenci PAS ve skandinávských zemích a ve Francii 

(Delobel-Ayoub a kol. 2020). Celoevropská prevalence PAS určená na základě analýzy registrů dětí 

narozených v letech 2006 – 2008 se pohybovala mezi 0,56 % ve Francii a 2,68 % na Islandu. Zdá se 

tedy, že prevalence v Evropě je o něco nižší než v USA. Aktuální odhad prevalence PAS v ČR je 1:83 

(Adamus a kol. 2017). Data o prevalenci PAS z vybraných evropských zemí a ČR jsou vizualizována 

na obrázku (Obrázek 1B). 
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Obrázek 1. Prevalence PAS v různých geografických lokalitách a v čase. Barevné sloupce znázorňují počet 
případů PAS na 100 obyvatel. (A) Prevalence PAS v USA v letech 2004 – 2020. Červená linie naznačuje vzrůstající 
trend. (B) Prevalence PAS ve vybraných evropských zemích. Grafy byly vytvořeny na základě dat z následujících 
zdrojů: Centre for disease control and prevention (2020), Brugha a kol. (2016), Adamus a kol. (2017).  

Důvody vzrůstající prevalence PAS nejsou doposud zcela objasněny a samotná otázka, zda 

opravdu dochází k reálnému zvyšování prevalence PAS je velmi kontroverzní. Část odborníků tvrdí, že 

zvyšující se výskyt PAS je možné vysvětlit lepším povědomím o této diagnóze (Hansen a kol. 2015). 

Někteří výzkumníci také upozorňují, že se metodika, kterou používá CDC, spoléhá pouze na pasivní 

analýzu dat, která původně nebyla určena pro výzkumné účely, a že je tedy možné, že výsledky jsou 

zavádějící (Brugha a kol. 2018).  

Výskyt PAS je přibližně 4-5× častější u chlapců než u dívek (Thorová 2016), důvody 

nerovnoměrného výskytu mezi pohlavími nejsou doposud jasné. Jako možná vysvětlení byly navrženy 

například teorie protektivního faktoru u žen, která předpokládá, že ženy mají pro rozvoj PAS menší 

genetické predispozice, nebo teorie „kamufláže“, která vysvětluje nižší výskyt PAS u žen tím, že ženy 

jsou lépe schopny vytvořit si vědomé či podvědomé mechanismy kompenzace deficitů v oblastech 

sociálních interakcí a komunikace (Hull a kol. 2020). 

2.1.2. Etiologie poruch autistického spektra 

Během druhé poloviny 20. století došlo k zásadní proměně odborného pohledu na příčiny 

vzniku PAS. Zatímco zprvu převažoval názor, že autismus je způsoben nedostatečným citovým poutem 

matky k dítěti (byl dokonce používán pojem „matky ledničky“), od poloviny 70. let se začaly objevovat 

první studie prokazující zásadní vliv genetiky (Thorová 2016). Tato skutečnost byla v posledních 

padesáti letech mnohokrát potvrzena a názor, že autismus vzniká špatnou výchovou, patří v dnešní době 

pouze mezi mýty. V současné době se většina odborníků přiklání k modelu vzniku autismu na základě 

kombinace genetické predispozice a vlivů prostředí, takže tohoto modelu se budeme držet i v naší práci. 

Bohužel, konkrétní mechanismy vzniku PAS stále nebyly objasněny, a to navzdory snaze mnoha 

vědeckých týmů po celém světě.  
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2.1.2.1. Genetické predispozice 

Rychlý vývoj moderních metod na poli molekulární genetiky, jehož svědky jsme v posledních 

padesáti letech, umožnil uskutečnit rozsáhlé studie mapující vliv genetických mutací na vznik autismu. 

Genomové asociační studie tak pomohly identifikovat některé změny genetického kódu, které způsobují 

PAS. V největším počtu případů se jedná o mikrodelece v chromozomálním lokusu 5p14.1, duplikace 

v 15q11-13 nebo mikrodelece a mikroduplikace v 16p11. Geny, které se nacházejí v postižených 

oblastech genomu, mají zásadní funkci ve vývoji a funkci mozku a neurotransmisi. Situaci bohužel 

komplikuje fakt, že přestože jsou tyto mutace specifické pro PAS, nacházíme je pouze u 1-2% případů 

pacientů (Abrahams a Geschwind 2008). V dalších cca 10 % případů je možné vznik PAS vysvětlit 

taktéž mutacemi v genetickém kódu, ovšem tyto mutace nejsou specifické pro PAS a nacházíme je i 

u pacientů s jinými typy poruch.  

Další komplikací je, že některé mutace, které u některých jedinců průkazně způsobují PAS, 

nacházíme i ve zdravé populaci, a proto je pravděpodobné, že existují určité „spouštěcí faktory“ nutné 

pro rozvoj onemocnění. Níže se proto věnujeme popisu vlivů prostředí, které byly s autismem ve 

vědecké literatuře propojeny. 

2.1.2.2. Environmentální faktory 

Environmentální faktory, tedy faktory prostředí, jsou s největší pravděpodobností zodpovědné 

za projev genetické predispozice k rozvoji PAS. Mezi tyto faktory patří např. prenatální a perinatální 

stres (nedostatek zinku nebo kyseliny listové v těhotenství, nízké APGAR skóre při porodu, abnormální 

syntéza melatoninu u matky), vyšší věk matky a otce dítěte nebo výskyt autoimunitních onemocnění 

v rodině (Grabrucker 2013).  

U dětí i dospělých s autismem byly popsány abnormality imunologického systému, poměrně 

široká oblast výzkumu etiologie PAS se proto věnuje hledání příčiny vzniku PAS v imunitní dysfunkci. 

Přestože tato oblast ještě není dostatečně vědecky podložena, existuje řada respektovaných studií, které 

na myších či krysích modelech prokázaly platnost modelu vzniku autismu na základě hyperaktivace 

imunitního systému březích samic v počátečních stadiích březosti (Estes a McAllister 2016).  

Pokud se pokusíme poznatky ze zmíněného modelu aplikovat na lidskou populaci, znamenalo 

by to, že autismem jsou ohroženy děti matek, které během počátku těhotenství prodělaly silnější virovou 

infekci. Otázku, zda tomu tak skutečně je, si kladou například nedávné studie z Dánska (Atladottir a kol. 

2010) nebo Kalifornie (Zerbo a kol. 2015). Překvapivě se shodují, že příčinnou souvislost jakékoli 

infekce během těhotenství se vznikem autismu nelze prokázat, ovšem pokud se podíváme na 

konkrétnější případy prodělané bakteriální infekce v druhém trimestru těhotenství nebo virové infekce 

v prvním trimestru těhotenství, riziko vzniku autismu u potomka je v takovém případě prokazatelně cca 

1,5-2× vyšší než u matek, které infekci neprodělaly. 

Zvýšené riziko vzniku PAS bylo v některých případech popsáno u dětí, jejichž matky v průběhu 

těhotenství užívaly antidepresiva, především selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Jiné 
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studie ale podobnou souvislost neprokázaly, a proto se i díky medializaci celého problému vyvinul velký 

tlak na spolehlivou re-analýzu dostupných dat, která by přinesla jednoznačné výsledky. Díky tomuto 

tlaku máme k dispozici hned několik podrobných meta-analýz (Boukhris a kol. 2016; Man a kol. 2015; 

Mezzacappa a kol. 2017), které mohou nabídnout pohled na podíl užívání antidepresiv na vzniku 

autismu. Tyto studie analyzují záznamy z více než 15 rozsáhlých případových nebo kohortových studií 

a ve výsledku ukazují, že výskyt autismu je cca 2× častější u dětí matek, které během těhotenství užívaly 

antidepresiva. 

Kromě výše zmíněných skutečností bylo dále popsáno, že vyšší výskyt autismu je u dětí, jejichž 

matky během těhotenství prožívaly zvýšený stres nebo jedly výživově chudou stravu (především jde 

o nedostatek omega-3 mastných kyselin). Významným faktorem, který zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku PAS je věk matky a otce dítěte, přičemž starší rodiče mají větší pravděpodobnost, že jejich dítě 

bude mít projevy PAS. Některé výzkumy dále naznačují i souvislost vzniku autismu se zvýšenou 

koncentrací toxických látek v prostředí například u dětí rodičů, kteří bydlí v blízkosti frekventovaných 

silnic nebo u dětí rodičů, kteří používají plastové výrobky s obsahem měkčeného ftalátu (Thorová 

2016). Tyto teorie ale nejsou podloženy dostatečně přesvědčivými daty, je proto tedy třeba je brát 

s rezervou a v jejich interpretaci počkat na další studie. 

2.1.3. Příznaky poruch autistického spektra 

Jak jsme popsali v kapitole výše, zatím nejsou známy přesné příčiny PAS. Není tedy znám ani 

žádný biologický marker, na jehož základě by bylo možné PAS jednoznačně diagnostikovat. PAS se 

tedy vymezuje jako soubor charakteristických projevů chování, které jsou typické pro většinu pacientů. 

Již pojem „spektrum“ v názvu skupiny poruch ale napovídá, že projevy u jednotlivých pacientů jsou 

poměrně rozmanité. Do skupiny pacientů s PAS mohou například spadat dva zcela odlišní jedinci – 

u jednoho z nich může být PAS kombinována s těžkou mentální retardací a daný jedinec tedy bude 

vyžadovat nepřetržitou podporu ve všech oblastech života, zatímco u druhého se bude PAS projevovat 

pouze mírně, takže bude schopen nezávislého života včetně úspěšného absolvování studia a dobrých 

profesních předpokladů. Tyto dva zdánlivě nesouvisející konce autistického spektra jsou spojeny tzv. 

autistickou triádou, kterou poprvé definovala v roce 1979 anglická psychiatryně Lorna Wingová (Wing 

a Gould 1979). Tato triáda příznaků autismu (Obrázek 2A) zahrnuje deficit v oblastech komunikace, 

sociálních vztahů a „hry a představivosti“. V modifikované formě přetrvala autistická triáda 

v diagnostice PAS až do dnešní doby (viz kap. 2.1.5).  

Prvotní pozorování v oblasti autistické triády byla později doplňována o výzkum projevů, které 

nejsou patrné na první pohled. Mezi tyto (v dnešní době intenzivně zkoumané) symptomy PAS patří 

například změny ve smyslovém vnímání, změny v kognitivních procesech (změny v procesu učení či 

zpracování informací), narušení schopnosti empatie a „teorie mysli“, problémy v interpretaci nálad 

a chování druhých lidí nebo emoční problémy (Dodd 2005). Příklady konkrétních typických projevů 

dítěte s PAS shrnujeme v obrázku (Obrázek 2B). 
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Obrázek 2. Příznaky PAS. (A) Autistická triáda, neboli trojice základních diagnostických znaků PAS. (B) Další 
příznaky typické pro PAS. (A,B) Vlastní tvorba, převzato z brožury a prezentace vytvořené v projektu AutFriendly 
pro účely workshopu pro studenty SZŠ. Obrázky v panelu B byly zakoupeny v obrazové bance Shutterstock 
s licencí pro další použití.  

 

2.1.3.1. Komunikace 

V závislosti na celkové tíži symptomů PAS se může deficit v oblasti komunikace projevovat 

různým způsobem. U osob s méně závažnými projevy, např. u Aspergerova syndromu, může být 

vyvinuta formálně správná řeč, přičemž nedostatek v komunikaci se bude projevovat především na 

úrovni neverbální komunikace (chybějící gesta a mimika, neschopnost rozpoznat řeč těla) a chápání 

přenesených významů slov (obrazná vyjádření, vtipy, ironie apod.). Komunikace je často zaměřena 

monotematicky, člověk s PAS tedy nedovede využívat řeč k funkční obousměrné komunikaci (Hosák a 

kol. 2015). 

V případě závažnějších projevů PAS dochází typicky k opožděnému až chybějícímu vývoji 

mluvené řeči, kdy je zapotřebí využívat systémy alternativní a augmentativní komunikace (viz kap. 

2.1.6.1). Řeč v takových případech bývá omezena pouze na několik projevů popisujících základní 

potřeby (Thorová 2016). Typickým rysem mluvené řeči u osob s PAS je využívání echolálií, tedy 

opakování slyšených vět či slov bez pochopení jejich významu.  

Přibližně u 30-50 % dětí s PAS dochází v oblasti komunikace k tzv. vývojovému regresu, kdy 

je vývoj řeči v prvních obdobích života normální, ale v období okolo druhého roku věku dítěte se nabyté 
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dovednosti vytrácí a dítě komunikovat přestává. Dříve osvojená slova se může znovu naučit později, 

v některých případech až po několikaletém úsilí (Thorová 2016). 

2.1.3.2. Sociální interakce 

Různé podoby projevů jsou typické i pro oblast sociálních interakcí. Nejčastěji jsou rozlišovány 

následující typy: typ osamělý, typ pasivní, typ aktivní – zvláštní, typ formální a typ smíšený – zvláštní 

(Thorová 2016). Zatímco osamělý typ člověka s PAS vyhledává samotu a straní se společnosti, aktivní 

nebo formální typ se společnosti většinou nevyhýbá, ovšem navázání vztahů s druhými lidmi a začlenění 

mezi skupinu vrstevníků je pro něj obtížné. Některé děti s PAS například navazují vztahy přílišným 

fyzickým kontaktem, který může zahrnovat i problémové aktivity jako očichávání druhého jedince nebo 

tahání za vlasy.  

2.1.3.3. Stereotypní vzorce chování a omezené zájmy 

Rituály nebo stereotypní vzorce chování jsou patrně nejspecifičtějším rysem PAS. Mohou mít 

podobu obliby v přesně charakterizovaném neměnném režimu dne či týdne, vyžadování předmětů denní 

potřeby či jídla stále ve stejné podobě (např. od stejného výrobce), patologického lpění na vlastních 

hračkách či oblíbených předmětech. Při narušení těchto zvyklostí může docházet až k afektu nebo jiné 

formě problémového chování (Čadilová a kol. 2007).  

Stereotypní vzorce chování se projevují často i jako fyzické aktivity, např. formou kývání celým 

tělem, třepání rukama, chůze po špičkách apod. V této podobě jsou nazývány „motorické manýrismy“ 

(Thorová 2016).  

V oblasti omezených zájmů je pro lidi s PAS typická fascinace určitým tématem zejména 

technického charakteru, např. vlaky či obecně prostředky hromadné dopravy, jízdní řády, 

superhrdinové, dinosauři. Lidé s PAS jsou vybranou oblastí typicky tak zaujati, že nedovedou 

komunikovat o ničem jiném. Typické jsou i stereotypní kresby na dané téma (Thorová 2016).  

2.1.3.4. Problémové chování 

U většiny lidí s PAS se může ve specifických situacích rozrušení či nenaplnění vlastních potřeb 

objevovat problémové chování. Jako problémové chování lze vnímat jakékoli chování, které je 

nepřiměřené dané situaci a ohrožuje nebo omezuje okolí člověka s PAS nebo i člověka s PAS samotného 

(Jůn a Balická 2012). Mezi nejčastější formy problémového chování u lidí s PAS patří agrese, konflikty 

s ostatními, záchvaty vzteku, onanie na veřejnosti, napadání ostatních, destruktivní chování, 

nepřizpůsobivost, toulání a sebezraňující chování. Častá je také verbální provokace s agresivním, 

destrukčním, sociálně nepřijatelným obsahem nebo nutkavé vykřikování vulgárních výrazů (Thorová 

2016).  

Jůn a Balická (2012) popisují tzv. kruhový model průběhu problémového chování. V něm se 

střídají fáze klidu, fáze incidentu, po kterém dochází k naštvání, fáze agrese a zklidňující fáze. Cílem 

terapie problémového chování je identifikovat jeho spouštěče a snažit se jednak o jejich eliminaci, 

jednak o změnu návyku chování na přiměřenější (např. pokud klient s PAS v afektu trhá vše v okolí, 
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snažíme se najít alternativní způsob, který není tolik problematický, tedy např. trhání starých novin) 

(Jůn a Balická 2012).  

2.1.3.5. Změny ve smyslovém vnímání 

Velmi širokou, avšak doposud poměrně málo probádanou, oblastí příznaků PAS jsou změny ve 

smyslovém vnímání (Bogdashina a kol. 2017). U všech smyslů byla u lidí s PAS popsána jak zvýšená 

citlivost k daným vjemům, která je častější variantou, tak i snížená citlivost. V případě hypersenzitivní 

reakce jsou neutrální smyslové podněty vnímány s nadstandardní intenzitou, např. určité druhy 

světelných efektů, zvuků nebo doteků mohou být vyhodnoceny až bolestivě. Lidé s PAS na tyto 

specifické podněty proto reagují nepřiměřeně, např. afektem, panickou reakcí nebo problémovým 

chováním. U hyposenzitivní reakce k těmto projevům nedochází, avšak situace je o to více nebezpečná 

pro samotného člověka s PAS, neboť neschopnost vyhodnotit daný smyslový vjem správným způsobem 

může vést až k život ohrožujícím situacím. Příkladem takové situace může být např. snížená citlivost ke 

zvuku blížícího se auta nebo snížená citlivost k bolesti, která vede k ignoraci příznaků onemocnění 

(Thorová 2016). 

2.1.3.6. Omezená schopnost empatie a „teorie mysli“ 

Teorie mysli popisuje schopnost jedince vnímat rozdíl mezi vlastními a cizími stavy mysli, tzn. 

schopnost chápat, že každý jedinec přemýšlí jinak, pracuje s jinými hodnotami a východisky, např. 

v hlavě nemá např. stejné informace jako já (Smolík a Seidlová-Málková 2015). Teorie mysli vzniká 

přirozeně během dětského vývoje ve věku okolo dvou let a je již plně vyvinuta ve věku čtyř let. V testech 

teorie mysli se ukazuje, že děti s PAS mají tuto schopnost, na rozdíl od zdravých dětí a dětí s mentální 

retardací bez PAS, významně narušenou (Baron-Cohen a kol. 1985). Na základě narušení teorie mysli 

pravděpodobně vzniká neschopnost lidí s PAS jednat empaticky a reagovat na potřeby druhých lidí, 

která tvoří součást deficitu v oblasti sociálních interakcí.  

2.1.4. Komorbidity poruch autistického spektra 

Komorbiditami rozumíme diagnózy, které nesouvisejí s PAS jako takovou, ale které se 

vyskytují v populaci pacientů s PAS častěji než v běžné populaci (Obrázek 3). Pro účely naší práce 

považujeme jejich výčet za extrémně důležitý, neboť právě kvůli komorbiditám se pacienti s PAS často 

dostanou do ordinací specializovaných lékařů. Vzdělání těchto specialistů se nezaměřuje primárně na 

PAS, a proto pro ně může být obtížnější porozumět důvodům, proč je nutné přizpůsobovat průběh 

vyšetření či způsob komunikace pacientům s PAS.  
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Obrázek 3. Komorbidity PAS. Kromě základní charakteristické triády příznaků PAS (deficit v oblasti komunikace, 
sociální interakce a stereotypní chování) se u pacientů vyskytují i další potíže, které jsou častější než v běžné 
populaci. Upraveno a přeloženo do češtiny podle Chana (2018). 

2.1.4.1. Mentální retardace 

Nejčastější diagnózou spojenou s PAS je mentální retardace. Udávaná četnost jejího výskytu 

u pacientů s PAS je velmi různorodá. Ve starší literatuře bylo udáváno, že PAS se pojí s mentální 

retardací v 70 – 80 % případů (Čadilová a kol. 2007; La Malfa a kol. 2004), ovšem vzhledem ke 

zpřesňování diagnostických kritérií a častějšímu záchytu mírnějších forem PAS je dnes zřejmé, že toto 

procento je nižší (Matson 2015). Je také nutné mít na paměti, že mezi PAS je řazen i Aspergerův 

syndrom, mezi jehož diagnostická kritéria patří normální až nadprůměrná inteligence (Sartorius a 

Pavlovský 1992). Nejnovější šetření amerického CDC udává, že 31 % sledovaných dětí s PAS mělo 

naměřeno IQ nižší než 70, tedy spadající do pásma mentální retardace, 25 % se pohybovalo v hraničním 

pásmu (IQ mezi 70 a 85) a zbývajících 44 % dětí s PAS mělo IQ v pásmu normální či nadprůměrné 

inteligence (Baio a kol. 2018). Thorová (2016) udává, že mentální retardace se vyskytuje u 40 % 

pacientů s PAS. Při pohledu na mentální retardaci jako na komorbiditu PAS je také nutné upozornit na 

nadcházející změnu diagnostických kritérií související s vydáním 11. revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN), která bude považovat mentální retardaci za součást diagnózy PAS a nebude tedy dále 

považována za komorbiditu (viz též kap. 2.1.5).  

2.1.4.2. Porucha pozornosti s hyperkaktivitou 

Za druhou nejčastější komorbiditu PAS je považována porucha pozornosti s hyperaktivitou 

(ADHD). Podle studie z roku 2016 je u dětí s PAS současně diagnostikována ADHD v 59 % případů 

(Stevens a kol. 2016), ovšem jiné studie udávají rozmezí 18 – 86 % (Matson 2015). Přidružená ADHD 

zhoršuje příznaky PAS, především je spojena s hlubšími problémy v komunikaci a sociálních 
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interakcích a častějším výskytem problémového chování (Matson 2015). Zajímavým zjištěním je, že 

v případě současné diagnózy PAS a ADHD je diagnóza PAS určena později (v průměru v šesti letech 

věku dítěte) než pokud se jedná o izolovanou PAS (průměrný věk při diagnóze 2,5 roku) (Stevens a kol. 

2016). Na případné přidružení diagnózy ADHD je třeba brát ohled i při nastavování vhodných přístupů 

v práci s dětmi s PAS, protože individuální potřeby dětí se současnou diagnózou PAS a ADHD se od 

potřeb dětí s izolovanou PAS mohou značně lišit (Matson 2015). 

2.1.4.3. Další duševní poruchy a poruchy chování 

Kromě mentální retardace a ADHD se u pacientů s PAS v menší míře vyskytují i další 

psychiatrické diagnózy, např. deprese, jejíž výskyt se pohybuje mezi 10 – 60 % v závislosti na 

pozorované skupině, bipolární afektivní porucha s výskytem 2–31 % nebo úzkostná porucha s výskytem 

19 – 49 % (Goldstein a Ozonoff 2018). 

2.1.4.4. Epilepsie 

Epilepsie je neurologické onemocnění charakterizované opakovaným výskytem epileptických 

záchvatů, které se objevují bez zjevné příčiny. Průběh těchto záchvatů je variabilní, od mírného až po 

letální, s typickou dobou trvání 3 – 30 minut (Gabis a kol. 2005). Mírnější forma záchvatu se může 

projevit i „pouze“ jako zírání do prázdna, „zamrznutí“ v určité poloze, stereotypní pohyb nebo 

parasomnie. Je tedy důležité mít na vědomí, že tyto příznaky, které bychom nemuseli běžně ani 

zaznamenat, mohou ukazovat u osob s PAS na výskyt epilepsie. K diagnóze PAS je epilepsie přidružena 

v 7 – 46 % případů. U pacientů s Aspergerovým syndromem je výskyt epilepsie nižší, odhaduje se na 4 

– 13 % (Matson 2015).  

2.1.4.5. Poruchy spánku 

PAS jsou spojeny s vyšším výskytem poruch spánku, jejichž prevalence je uváděna mezi 50 – 

80 % (Tye a kol. 2019). U pacientů s PAS se projevují např. insomnie, noční probouzení, poruchy dechu 

ve spánku nebo parasomnie. Některé výzkumy uvádí, že míra spánkových potíží u osob s PAS koreluje 

s tíží jejich příznaků (Hoffman a kol. 2005).  

2.1.4.6. Gastrointestinální záněty 

Gastrointestinální obtíže různého charakteru bývají pozorovány u 10 % – 70 % pacientů s PAS 

a zahrnují nejčastěji gastroezofageální reflux, bolesti břicha, chronickou zácpu nebo chronické průjmy 

(Tye a kol. 2019). Gastrointestinální záněty mohou pravděpodobně souviset se změnami ve složení 

střevního mikrobiomu, které byly u osob s PAS opakovaně pozorovány a jsou předmětem intenzivního 

výzkumu (Xu a kol. 2019). V dnešní době je známo, že střevní mikrobiota může mít prostřednictvím 

osy „střevo-mozek“ vliv na psychický stav jedince a že hraje roli v patogenezi některých psychických 

a neurodegenerativních onemocnění, takže existuje teoretická možnost, že přispívá také k patogenezi 

PAS (Quigley 2017). Není ale jasné, co je prvotní příčinou změny mikrobiomu u pacientů s PAS, 

protože příznaky PAS často zahrnují určitou vybíravost v jídle (pacienti někdy např. jí jen jeden 

konkrétní druh potraviny), která může změny střevní mikrobioty spustit.  
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2.1.5. Diagnostika poruch autistického spektra 

Diagnózu PAS může v ČR stanovit klinický psycholog nebo psychiatr (Vládní výbor pro osoby 

se zdravotním postižením 2016). PAS se diagnostikují na základě charakteristických znaků v chování, 

které byly určeny jako diagnostická kritéria podle MKN nebo Diagnostického a statistického manuálu 

(DSM) (American Psychiatric Association 2013; Sartorius a Pavlovský 1992). Kromě těchto obecných 

klinických příruček jsou pro diagnostiku PAS využívány specializované testy, např. škály autistického 

chování (CARS – Childhood Autism Rating Scale, kvocient autistického spektra – AQ test), metody pro 

včasný záchyt založené na výpovědi rodičů (CHAT a M-CHAT – (modified) Checklist for Autism in 

Toddlers, ADI‑R – Autism Diagnostic Interview‑Revised, DACH – Dětské autistické chování, ABC – 

Autism Behavioral Checklist), metody založené na videozáznamu chování dítěte a jeho analýze (ADOS 

– Autism Diagnostic Observation Schedule) a další (Adamus a kol. 2017). 

Diagnostika PAS prošla v posledních letech zásadními změnami, které byly představeny 

společně s revidovanými verzemi MKN a DSM. V ČR je aktuálně používána desátá revize MKN, ve 

které spadají PAS mezi poruchy psychického vývoje (F80–F89), mezi nimiž mají vymezenu kategorii 

pervazivní vývojové poruchy (F84). Tyto poruchy jsou charakterizovány „kvalitativním porušením 

reciproční sociální interakce na úrovni komunikace a omezeným‚ stereotypním a opakujícím se 

souborem zájmů a činností“, které jsou pervazivním rysem chování jedince v každé situaci (Sartorius a 

Pavlovský 1992). Podle MKN-10 rozeznáváme: 

 F84.0 – Dětský autismus, který je charakterizován abnormálním nebo narušeným 

vývojem před věkem tří let‚ a triádou deficitu v oblasti reciproční sociální interakce‚ 

deficitu v oblasti komunikace a opakujícím se omezeným stereotypním chováním. 

Přidruženými problémy jsou fobie‚ poruchy spánku a jídla‚ návaly zlosti a autoagrese; 

 F84.1 – Atypický autismus, který se odlišuje od dětského autismu bud' věkem nástupu‚ 

nebo tím‚ že nesplňuje všechny tři skupiny požadavků pro diagnostická kritéria; 

 F84.2 – Rettův syndrom, který je přítomen pouze u dívek a projevuje se vývojovou 

regresí ve věku 7-24 měsíců charakterizovaným ztrátou řeči, poruchou obratnosti, 

ztrátou účelných pohybů rukou (typické „mycí“ pohyby), zástavou růstu hlavy; 

 F84.3 – Jinou dezintegrační poruchu, která je charakteristická trvalou ztrátou dříve 

získaných dovedností v různých oblastech vývoje (ztrátou zájmu o okolí‚ stereotypním 

motorickým manýrováním a porušenou sociální interakcí a komunikací); 

 F84.4 – Hyperaktivní poruchu sdruženou s mentální retardací a stereotypními pohyby;  

 F84.5 – Aspergerův syndrom, který se od autismu a ostatních kategorií odlišuje tím, že 

není přítomno opoždění ve vývoji řeči a kognitivních schopnostech; 

 F84.8 – Jiné pervazivní vývojové poruchy; 

 F84.9 – Pervazivní vývojovou poruchu nespecifikovanou. 
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Desátá revize MKN bude v blízké budoucnosti nahrazena revizí jedenáctou, která by měla lépe 

reflektovat potřeby klinické diagnostiky pro 21. století (Research Autism Information Service 2020). 

Diagnostiku PAS jedenáctá revize kompletně mění. Místo označení pervazivní vývojové poruchy bude 

užívána zaštiťující kategorie „poruchy autistického spektra“, pod kterou budou spadat stávající diagnózy 

dětský a atypický autismus, jiná dezintegrační porucha a Aspergerův syndrom. Kategorie PAS bude dále 

členěna s ohledem na přítomnost mentální retardace a s ohledem na přítomnost poruch řečového vývoje 

(Research Autism Information Service 2020). Jedenáctá revize MKN by měla vstoupit v platnost od 

počátku roku 2022 (MZČR 2019b).  

V USA je pro diagnostiku onemocnění používán téměř výlučně DSM, který není vždy zcela 

v souladu s MKN. Pro diagnózu PAS podle DSM-5 musí pacient vykazovat i) persistentní deficity 

v sociální komunikaci a sociální interakci napříč různými kontexty a ii) omezené, repetitivně vzorce 

nebo chování, zájmy či aktivity, iii) nástup příznaků v době časného vývoje, iv) ze symptomů musí 

vyplývat klinicky významné narušení sociálního, profesního či jiného důležitého aktuálního konání. 

Kromě toho musí být také splněna podmínka, že tyto projevy nemohou být dostatečně vysvětleny pouze 

výskytem mentální retardace nebo opožděného vývoje (American Psychiatric Association 2013).  

2.1.6. Přístupy podpory u osob s poruchami autistického spektra 

Protože PAS jsou v současné době nevyléčitelné, terapie se zaměřuje na používání takových 

výchovně-vzdělávacích přístupů a metod komunikace, které mírní příznaky s PAS a které usnadňují 

porozumění člověka s PAS běžnému světu. Moderní přístupy ve speciální pedagogice se shodují 

především na principech individualizované podpory, která je nastavená dle konkrétních potřeb každého 

jedince – ne všechny metody jsou tedy vhodné pro všechny pacienty s PAS. Níže představujeme ty, 

které jsou nejlépe vědecky podložené a jejichž využití prokazatelně zlepšuje možnost komunikace či 

spolupráce s lidmi s PAS. 

2.1.6.1. Metody alternativní a augmentativní komunikace 

Deficit v oblasti komunikace je jedním ze základních charakteristických znaků PAS. Pro 

překonání komunikační bariéry jsou využívány metody alternativní a augmentativní komunikace 

(AAK), tedy přístupy, které doplňují nebo plně nahrazují nefunkční komunikaci (Šarounová 2014).  

Mezi nejčastěji používané systémy AAK u osob s PAS patří systémy „Picture exchange 

communication systém“ (PECS) (Bondy a Frost 1998) a jeho česká alternativa „Výměnný obrázkový 

komunikační systém“ (VOKS) (Knapcová 2011). Oba systémy jsou založené na využívání karet se 

symboly a nápisy, které pokrývají základní komunikační potřeby lidí s PAS. Jednotlivé symboly jsou 

řazeny na komunikační proužky se suchým zipem do jednoduchých sdělení, která slouží k vyjádření 

přání a potřeb lidí s PAS. Každý jedinec využívající PECS či VOKS si postupem času vytvoří 

individualizovaný soubor nejčastěji užívaných symbolů, které zahrnují většinou oblíbené činnosti, 

oblíbené hračky, jídlo apod.  
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Obrázkové komunikační systémy v poslední době stále častěji využívají formu mobilních 

aplikací, která nabízí flexibilnější tvorbu i uchovávání symbolů než papírové kartičky. Mobilní aplikace 

také umožňují kombinovat sestavování vět s hlasovým výstupem, takže děti s PAS mohou „mluvit“ 

prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. Je zřejmé, že vývoj na poli moderních technologií je 

v posledních letech enormní a přináší na pole AAK pro lidi s PAS dříve netušené možnosti. Limitem 

moderních technologií je podle některých názorů to, že pedagogové nestíhají na tak rychlý vývoj 

reagovat a metody optimálně nevyužívají (Boyd a kol. 2015). 

2.1.6.2. Strukturované učení 

Metoda strukturovaného učení se zakládá na přesvědčení, že lidé s PAS mají obtíže v orientaci 

v běžném světě, a proto jim pomůže, pokud pro ně vytyčíme jasnou, nekomplikovanou a bezpečnou 

cestu (Čadilová a Žampachová 2008). Činnosti a prostředí se tedy snaží strukturované učení co nejvíce 

zjednodušit a rozdělit do přehledných celků. Využívá k tomu principů vizualizace (využívání 

piktogramů, odlišení pomocí barev, práce s fotografiemi), strukturalizace (uspořádání zleva doprava 

a shora dolů) a individualizace (vlastní pracovní prostor, vlastní místo na ukládání věcí apod.).  

Na výše uvedených principech jsou vystavěny pomůcky využívané při běžných činnostech i 

specializované výuce, např.: 

 strukturovaný pracovní stůl, který je rozdělen do třech částí, z nichž vlevo jsou 

připraveny úkoly nebo činnosti, kterým se dítě bude věnovat, ty se postupně přesouvají 

do střední části, a když jsou hotové, odkládají se vpravo, 

 denní režim, což je zpravidla prostor na zdi vybavený suchými zipy, na které se 

přikládají kartičky s piktogramy zobrazujícími činnosti, které se budou toho dne 

vykonávat – kartičky se postupně odepínají, až žádné na konci dne nezbydou, 

 krabicové úkoly, tedy úkoly zaměřené na trénink jedné konkrétní dovednosti či 

schopnosti, např. třídění podle barev, trénink jemné motoriky apod., 

 procesuální schémata, která formou piktogramů, fotografií či reálných předmětů udávají 

sled vykonávané činnosti po jejích jednotlivých krocích (Čadilová a Žampachová 2008; 

Thorová 2016). 

2.1.6.3. Aplikovaná behaviorální analýza 

Jednou z nejpopulárnějších metod terapie PAS je v současné době metoda aplikované 

behaviorální analýzy (ABA). Tato terapie vznikla ze stejných základů jako strukturované učení (Lovaas 

1987), ovšem liší se od něj precizní vědeckou metodologií, která z ní dělá bezkonkurenčně nejlépe 

vědecky podloženou metodu s jasnými výsledky.  

Během ABA terapie je v precizně dokumentovaném procesu sledováno a následně analyzováno 

jednání dítěte v různých situacích s cílem zjistit, jaké spouštěče (ať už pozitivní či negativní) stojí za 

výsledným jednáním dítěte. Systém potom za pomoci odměny a přísně řízené motivace (včetně využití 

trestu při nežádoucím chování) postupuje dílčími kroky k dosažení kýžené změny chování dítěte 
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(Thorová 2016). Tato metoda je nesporně efektivní a přináší dobré výsledky, ovšem je třeba upozornit 

na fakt, že někteří dospělí lidé s autismem popisují své zážitky z absolvování ABA terapie jako velmi 

nepříjemné až traumatické a rezolutně ji odmítají (Kirkham 2017). 

2.2. Specifika zdravotnické péče u osob s poruchami autistického spektra 

V předcházející kapitole jsme popsali charakteristiku PAS, jejích projevů a možností 

intervence. V následující kapitole se budeme ve stručnosti věnovat problémům, které mohou nastat při 

poskytování zdravotní péče pacientům s PAS. Vzhledem k tomu, že jsme již tato specifika detailně 

popsali dříve (Niederlová 2017), omezujeme se v této práci pouze na stručný výtah. 

V oblasti komunikace můžeme narazit na neschopnost komunikace či nedostatky porozumění 

v běžné řeči, které způsobí, že není možný přenos informací a pokynů ohledně vyšetření k pacientovi 

s PAS. Obecně platí, že nejlepší formou komunikace (metodou první volby, pokud nemáme více 

informací) jsou jasné a stručné věty (Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením 2016). 

Zdravotnický personál by se měl ale snažit v ideálním případě dopředu zjistit, jaké formy komunikace 

pacient s PAS využívá a jak s ním nejlépe navázat kontakt. Vhodnou formou je využití komunikačních 

karet ze systémů VOKS či PECS, využití procesuálních schémat nebo videonahrávek vyšetření. Vždy 

je ale důležité brát v úvahu, jakou formu komunikace pacient upřednostňuje (Čadilová a Žampachová 

2012). Pokud je to možné, u vyšetření by měl být přítomen rodič či osobní asistent, který může sloužit 

jednak jako zprostředkovatel komunikace, jednak jako známá osoba poskytující pocit bezpečí.  

Nedostatky v sociálních interakcích se mohou projevit při lékařském vyšetření jako neochota 

interagovat s neznámými lidmi, neochota nechat neznámé lidi vstupovat do své osobní zóny, a dokonce 

dotýkat se vlastního těla, což může být pro potřeby vyšetření nezbytné. V některých případech může 

tato neochota vyústit v problémové chování nebo záchvaty agrese (Čadilová a Žampachová 2012). Pro 

eliminaci problémového chování bychom měli vždy nechat lidem s PAS dostatek času na seznámení se 

s novým prostředím i lidmi.  

Stereotypní chování a omezené zájmy obyčejně nepředstavují pro poskytnutí lékařské péče 

příliš velkou překážku. Naopak, v mnohých případech se dají využít jako prostředky k motivaci jedinců 

s PAS ke zvládnutí lékařského vyšetření. Vhodným přístupem je motivace prostřednictvím oblíbených 

hraček, filmů, aktivit nebo pochutin. Během vyšetření se dají využít i oblíbená videa či písničky za 

účelem stanovení doby, po kterou bude vyšetření trvat. Rozhodně ale nelze doporučit negativní motivaci 

formou odebrání oblíbených předmětů v případě nežádoucího chování, protože tím situaci v naprosté 

většině případů pouze zhoršíme.  

Nemocniční prostředí je charakteristické množstvím netypických smyslových vjemů, které 

mohou na pacienta s PAS působit nepřiměřeně, a které mohou dokonce vést ke spuštění problémového 

chování. V oblasti zrakového vnímání mohou být lidé s PAS hypersenzitivní, takže je mohou rozrušit 

např. intenzivní zdroje světla (např. zubařská lampa) nebo odlesky světla na kovových plochách. 

Obdobně v oblasti sluchového vnímání se objevuje přecitlivělost na určité druhy zvuků (např. dětský 
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pláč, houkání sanitky, pípání lékařských přístrojů), které mohou pacienti s PAS vnímat až bolestivě. Na 

druhou stranu v oblasti sluchového vnímání je u osob s PAS poměrně častá i hyposenzitivita, jejíž projev 

je často zaměňován s poruchou sluchu či hluchotou. V oblasti čichu a chuti se mohou objevit 

nestandardní reakce na určité pachy či extrémní vybíravost v jídle, které mohou ve zdravotnictví působit 

potíže například při aplikaci léčivých přípravků, sirupů, mastí s charakteristickou vůní apod. Při 

využívání lékařských potřeb a nástrojů (např. kovových vyšetřovacích nástrojů, ale i obvazů, náplastí, 

sádry) je nutné vzít v úvahu skutečnost, že množství osob s PAS nesnáší dotek určitých materiálů na 

kůži. Také reakce na bolest může být u pacientů s PAS změněná, a to jak směrem přecitlivělosti, tak i 

směrem snížené citlivosti. I v tomto případě platí, že nejlepším přístupem je v předstihu se informovat 

se o konkrétních projevech od rodičů či asistentů pacienta s PAS, pokud máme možnost. 

2.2.1. Příklady dobré praxe při poskytování lékařské péče osobám s poruchami 

autistického spektra 

Přestože v ČR je problém nerovnosti v přístupu zdravotnictví k lidem s PAS stále v pozadí, i 

u nás se ojediněle objevují cenné iniciativy, které se snaží jít v tomto ohledu příkladem. Některé z nich, 

například publikaci „Pacient s PAS v ordinaci lékaře“ vydanou nakladatelstvím Pasparta (Čadilová a 

Žampachová 2012), knížku „Tomíkovo vyprávění o bolavé nožičce“ (Feřteková 2013) nebo školení 

zdravotnického personálu pořádané organizací APLA-JM jsme již popsali v bakalářské práci 

(Niederlová 2017), proto je zde nebudeme znovu rozebírat.  

V uplynulých třech letech se ale objevily i některé další projekty, které je třeba zmínit. Na 

prvním místě velmi vítáme iniciativu Vládního výboru pro občany se zdravotním postižením (VVOZP), 

který se problematice PAS ve zdravotnictví poměrně intenzivně věnoval a díky jeho úsilí byl představen 

„Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra“ (Vládní výbor pro osoby se 

zdravotním postižením 2016). Tento soubor materiálů obsahuje jednak doporučení pro komunikaci 

s pacienty s PAS pro zdravotnický personál, jednak průkaz osoby s PAS, který vydává registrující 

praktický lékař, klinický psycholog nebo psychiatr. Účelem průkazu osoby s PAS je umožnit rychlé 

a jednoznačné prokázání diagnózy PAS v různých situacích, „zejména takových na jejichž řešení se 

podílejí pořádkové či bezpečnostní složky včetně hasičských, policejních a pohraničních, a také během 

jednání na úřadech“ (Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením 2016).  

Další velmi významnou změnou je legislativní ukotvení screeningu PAS prostřednictvím 

nástroje M-CHAT v návaznosti na preventivní prohlídku u praktických lékařů pro děti a dorost ve věku 

18 měsíců (Vyhláška č. 317/2016 Sb.). V roce 2019 byl k této vyhlášce vydán i metodický pokyn, který 

ukotvuje přístupy v případě pozitivního nálezu a suspektního nálezu (MZČR 2019a). K dispozici dal 

VVOZP taktéž mapu klinických psychologů a dětských psychiatrů, kteří mohou diagnostikovat PAS 

(Mapotic.cz 2020).  

Pokud se v inspiraci podíváme za hranice ČR, můžeme najít velmi neobyčejné přístupy, jak 

přístup zdravotnického personálu k dětem s PAS zlepšit. Již dříve jsme diskutovali systém výukových 
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materiálů a videozáznamů tvořících komplexní výukový program pro pracovníky v záchranných 

složkách „ACT for Autism“ (McGonigle a kol. 2014), soubor materiálů (komunikační karty, sociální 

příběhy, procesuální schémata, metodická doporučení) týkajících se návštěv nemocnice, prohlídky 

u zubního nebo očního lékaře, odběrů krve nebo vyšetření elektroencefalografie, který na svých 

stránkách dává k dispozici sdružení Autism Speaks (Autism Speaks Inc. 2020) nebo komunikační 

balíček obsahující hračky snižující smyslové přesycení, komunikační karty a popisy vyšetření (Drake a 

kol. 2012). Zmíněné iniciativy v posledních letech rozšiřují své působení, především hnutí Autism 

Speaks vydává ročně několik nových materiálů a zasazuje se o zlepšování přístupu zdravotnictví 

k lidem s PAS v USA ale i jinde. 

Novou oblastí, která se stala trendem v poskytování zdravotnické péče lidem s PAS, je užívání 

komunikačních pasů. Komunikační pas je tištěná pomůcka, většinou karta ve formátu A6 – A4, která 

shrnuje informace o pacientovi z hlediska jeho komunikačních zvyklostí, zdravotního stavu apod 

(Bočková 2015). Díky komunikačnímu pasu je usnadněno navázání kontaktu mezi klientem s PAS 

a personálem i jejich následná komunikace. Personál se může kromě výběru vhodných komunikačních 

strategií také vyvarovat činností, které klienta rozrušují a mohly by vést k problémovému chování. 

Komunikační pasy jsou v současné době využívány v nemocnicích pod názvem „nemocniční pas“, 

nejvíce rozšířeny jsou v nemocnicích v Anglii (Richards 2017). Názory pracovníků nemocnice a rodičů 

dětí s PAS na využití nemocničního pasu sledovali Taylor a kol. (2018), kteří zjistili, že 72 % 

pracovníků oddělení dětského urgentního příjmu a 89 % rodičů dětí s PAS považuje využití 

nemocničního pasu za přínosné. 

V předchozích pracích jsme taktéž informovali o výstavbě specializovaných senzorických 

místností, které mají pacientům s PAS zpříjemnit pobyt či čekání v nemocnici (Niederlová a Zemková 

2019). V roce 2018 jsme měli informace pouze o senzorické místnosti v italské Florencii, ovšem 

můžeme s potěšením konstatovat, že z výstavby takovýchto místností se stává trend a můžeme je již 

najít např. v nemocnici Robert Wood Johnson University Hospital v americkém New Jersey (Cotter 

2020) (Obrázek 4A) nebo v irském Mullingaru (Health Service Executive 2020), který je kromě již 

zmíněné italské Florencie jediným příkladem takové ordinace v Evropě (Obrázek 4B),  

Kromě multisenzorických čekáren už byly představeny i multisenzorické ordinace, bohužel 

zatím pouze v USA. V nemocnici Henrico Doctors’ Hospital v americké Virginii byla vystavěna 

multisenzorická ordinace urgentního příjmu, která je vybavená světlem s možností tlumení, zátěžovými 

přikrývkami, světelným projektorem, sluchátky eliminujícími hluk, senzorickými hračkami 

a speciálními komunikačními knihami s procesuálními schématy vyšetření (Tyree 2019) (Obrázek 4C). 

Podobná multisenzorická ordinace funguje i v dětské nemocnici TriStar Centennial v americkém 

Nashvillu (Farmer 2018) (Obrázek 4D) nebo v nemocnici Nemours Children's Hospital v Orlandu ve 

Floridě (Health News Florida 2018). 
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Obrázek 4. Příklady multisenzorických čekáren a ordinací pro pacienty s PAS. (A) Čekárna v nemocnici v New 
Jersey (Cotter 2020). (B) Čekárna v nemocnici v irském Mullingaru (Health Service Executive 2020). (C) Ordinace 
v nemocnici ve Virginii (Tyree 2019). (D) Ordniace v nemocnici v Nashvillu (Farmer 2018).  

Vynikající přístup k pacientům s PAS praktikují v nemocnici Boston Children’s Hospital 

v USA. V prosinci loňského roku představili zástupci nemocnice výstup z dvouletého projektu Autism 

Friendly Initiative, ve kterém bylo cílem zlepšit dostupnost zdravotnických služeb pro lidi s PAS 

různými způsoby. Tento projekt zahrnoval i) zvyšování informovanosti zdravotnického personálu 

a studentů medicínských univerzitních oborů o problematice PAS prostřednictvím přednášek, ii) 

diskuze s rodiči dětí s PAS ohledně jejich zkušeností se zdravotnickou péčí a nápadů, které by jim 

usnadnily pobyt v nemocnici, iii) distribuci senzorického balíčku a iv) tvorbu mobilní aplikace 

obsahující sociální příběhy návštěvy bostonské nemocnice (Obrázek 5). Vzhledem k tomu, že projekt 

bostonské nemocnice se ubírá podobným směrem jako náš projekt AutFriendly, srovnáváme tyto 

projekty i v diskuzi (kap 4). 

 

Obrázek 5. Mobilní aplikace Boston Medical Center. Aplikace obsahuje sociální příběhy popisující běžná 
lékařská vyšetření a zákroky v prostředí nemocnice Boston Children’s Hospital. Převzato z O’Hagan a kol. 
(2019). 
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2.3. Vzdělávání zdravotnických pracovníků v České republice 

2.3.1. Legislativní ukotvení odborné přípravy zdravotnických pracovníků v České 

republice 

Požadavky na odbornou přípravu zdravotnických pracovníků v ČR se řídí zákonem č. 96/2004 

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). Na jeho základě je zdravotnické povolání 

definováno jako „souhrn činností při poskytování zdravotní péče, zejména ošetřovatelské péče, péče 

v porodní asistenci, preventivní péče, diagnostické péče, léčebné péče, léčebně rehabilitační péče, 

paliativní péče, lékárenské péče a klinicko-farmaceutické péče, neodkladné péče, anesteziologicko-

resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární péče“ a zdravotnickým pracovníkem se rozumí 

„fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání podle tohoto zákona“ (Zákon č. 96/2004 Sb.). 

Tento zákon určuje i kategorie zdravotnických povolání, které se liší jednak požadavky na odbornou 

přípravu a jednak tím, zda mohou zdravotnickou činnost vykonávat samostatně, nebo pod dohledem. 

Rozlišovány jsou tři skupiny zdravotnických povolání (Zákon č. 96/2004 Sb. v aktuálním znění): 

 zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu po získání odborné způsobilosti (všeobecná sestra, dětská sestra, ergoterapeut, 

porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální 

pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, 

ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický 

záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, 

adiktolog, praktická sestra, behaviorální analytik), 

 zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (psycholog ve zdravotnictví, 

logoped ve zdravotnictví, zrakový terapeut, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný 

pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský 

inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), 

 zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným 

dohledem nebo přímým vedením (asistent behaviorálního analytika, behaviorální 

technik, laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent 

zubního technika, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve 

zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní instrumentářka, 

autoptický laborant, sanitář). 

Blíže představíme požadavky pro profesní přípravu u povolání všeobecné sestry, který uvádíme 

jako standardní model vzdělávání zdravotních sester v ČR, a dále požadavky pro profesní přípravu 
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praktické sestry, neboť tento obor studuje valná většina studentů SZŠ, kteří absolvovali workshop 

AutFriendly a zúčastnili se výzkumného šetření v praktické části práce. 

2.3.1.1. Všeobecná sestra 

Pro výkon povolání všeobecné sestry je třeba získat vzdělání na úrovni minimálně vyššího 

odborného nebo vysokoškolského studijního programu. Od roku 2017 se uplatňuje tzv. „systém 4+1“, 

který umožňuje absolventům SZŠ v oboru praktická sestra získat kvalifikaci všeobecná sestra, pokud 

absolvují minimálně roční studium na vyšší odborné škole v oboru všeobecná sestra zakončeném 

absolutoriem s uděleným titulem DiS. Alternativou systému 4+1 zůstává klasické absolvování tříletého 

bakalářského studijního programu na vysoké nebo vyšší odborné škole (Ošetřovatelství.info 2017; 

Zákon č. 201/2017 Sb.).  

2.3.1.2. Praktická sestra (dříve zdravotnický asistent) 

Praktická sestra je nové povolání zavedené novelou zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017, které 

nahrazuje dosavadní profesi zdravotnického asistenta (Zákon č. 201/2017 Sb.). Základním rozdílem od 

oboru všeobecná sestra je, že postačujícím stupněm vzdělání pro výkon tohoto povolání je střední 

vzdělání. Praktická sestra je kvalifikována pracovat bez odborného dohledu. Odbornou způsobilost 

k výkonu povolání praktické sestry je možno získat absolvováním SZŠ v oboru praktická sestra, 

absolvováním SZŠ v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním 

roce 2018/2019, získáním jakéhokoli středního vzdělání a následným absolvováním kvalifikačního 

kurzu nebo absolvováním vysokoškolského či vyššího odborného vzdělání v oborech diplomovaná 

zdravotní sestra nebo všeobecná sestra (Ošetřovatelství.info 2019).  

2.3.1.3. Další nelékařské zdravotnické profese s významem pro problematiku poruch 

autistického spektra 

Mezi nelékařská povolání zavedená novelou zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017 patří také 

behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik (Zákon č. 201/2017 Sb.). 

Tyto profese jsou přímo zaměřené na realizaci terapie ABA pro pacienty s PAS, která byla popsána 

v kapitole 2.1.6.3. 

2.3.2. Obsah výuky ve středním odborném vzdělání zdravotnických pracovníků 

v České republice 

Obsah výuky na školách v ČR je určen kurikulárními dokumenty, které byly zavedeny 

Národním programem vzdělávání v ČR, tzv. Bílou knihou (Kotásek 2001), a zákonem č. 561/2004 Sb. 

O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem) 

(Zákon č. 561/2004 Sb.). Kurikulární dokumenty vznikají na dvou úrovních: na úrovni státní ve formě 

rámcových vzdělávacích programů (RVP) a na úrovni školní ve formě školních vzdělávacích programů 

(ŠVP). Vzdělávání zdravotnického personálu na středních odborných školách včetně SZŠ je tedy 

realizováno na základě RVP pro střední odborné vzdělávání v oblasti 53 – Zdravotnictví. Jednotlivé 

vyučované obory spadají do kategorií J (střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního 
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listu), H (střední odborné vzdělání s výučním listem), M (úplné střední odborné vzdělání s maturitou) 

a L (úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou) (Národní ústav pro vzdělávání 

2020). Soustavu kurikulárních dokumentů a soupis jednotlivých oborů středního vzdělání v oblasti 

zdravotnictví uvádíme na diagramu (Obrázek 6). Vzhledem k tomu, že největší počet studentů, kteří se 

účastnili workshopu AutFriendly realizovaného v praktické části této práce, studoval obor Zdravotnický 

asistent (studium zahájené před platností legislativní novely zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017) nebo 

Praktická sestra, vycházíme v následujícím textu z RVP pro tyto obory vzdělání. 

 

 

 

Obrázek 6. Střední vzdělávání zdravotnických pracovníků v kontextu národního programu vzdělávání ČR. 
Vlastní tvorba podle aktuálních dokumentů MŠMT. RVP – rámcový vzdělávací program, PV – předškolní vzdělání, 
ZV – základní vzdělání, ZŠS – základní škola speciální, G – gymnázium, GSP - gymnázia se sportovní přípravou, DG 
– dvojjazyčná gymnázia, SOV – střední odborné vzdělání, ZUV – základní umělecké vzdělání, JŠ – jazykové školy. 
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Cílem středního odborného vzdělávání je podle RVP „připravit žáka na úspěšný, smysluplný 

a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa, tzn.: učit se poznávat, 

učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně“. Cílem vzdělávání je také pomoci žákům 

rozvíjet klíčové kompetence (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní, 

personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence 

k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi) a odborné 

kompetence. Odborné kompetence pro obor praktická sestra a zdravotnický asistent jsou následující 

(MŠMT 2008; MŠMT 2018): 

 Poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu 

s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči 

a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské 

sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce 

specializované ošetřovatelské péče. 

 Vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře 

jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče. 

 Pod odborným dohledem zubního lékaře zpracovávat dentální materiály v ordinaci 

a vykonávat činnost zubní instrumentářky. 

 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce a zdravotních služeb. 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 

Odborné vzdělávání je rozčleněno do obsahových okruhů „základ pro poskytování 

ošetřovatelské péče“, „ošetřovatelství a ošetřování nemocných“ a „sociální vztahy a dovednosti“ 

(MŠMT 2018).  

2.3.3. Téma poruch autistického spektra v kurikulu středních zdravotnických škol 

v České republice 

Problematika přizpůsobení poskytování zdravotnické péče lidem s PAS by měla dle našeho 

mínění zahrnuta do vzdělávání studentů SZŠ, neboť je v souladu s cíli vzdělávání podle RVP (přispívá 

k naplnění cíle „učit se žít společně“ a rozvoji kompetence „při komunikaci s pacienty a dalšími 

osobami zohledňovat jejich osobnostní, sociální a kulturní specifika“ a „usilovat o nejvyšší kvalitu své 

práce a zdravotních služeb“) (MŠMT 2018). Ve studijním oboru praktická sestra zavedeném novelou 

zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017 je tato skutečnost reflektována a oproti kurikulu dřívějšího oboru 

zdravotnický asistent došlo v této oblasti k zásadnímu posunu. Změna se týká obsahového okruhu 

„Sociální vztahy a dovednosti“, ve kterém je nově v rámci učiva „Komunikace“ rozvedena problematika 

komunikace s pacienty se specifickými potřebami. Nově výuka pokrývá „zásady komunikace 

s nemocným dítětem, dospělým a rodinnými příslušníky; taktiku komunikace s agresivním nemocným; 
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zvláštnosti komunikace u nemocných s psychickými obtížemi; zásady komunikace se smyslově i tělesně 

handicapovanými“; a především „specifika komunikace s pacienty s PAS a mentálním postižením“ 

(MŠMT 2018). Tyto položky rozvíjí dosavadní položku „respektuje zásady komunikace se smyslově i 

tělesně handicapovanými“ (MŠMT 2008), podle našeho úsudku velmi vhodným a vítaným způsobem.  

RVP pro obor praktická sestra je v platnosti od září roku 2018, ovšem ŠVP SZŠ v ČR obsahují 

informace o konkrétní formě realizace výuky o komunikaci s pacienty s PAS jen výjimečně. Na SZŠ 

Ostrava je např. výuka zařazena v předmětu „Umění komunikace – nácvik komunikačních dovedností“ 

(SZŠ Ostrava 2018), na SZŠ v Krnově v předmětu „Seminář psychologie“ (SZŠ Krnov 2018). 

Skutečnost, že školy vykazují v reformě ŠVP určitou setrvačnost a témata jsou aktualizována jen 

pomalu, je podle nás podpořena i tím, že tématu PAS se momentálně nevěnují žádné české učebnice 

určené studentům SZŠ.  

2.4. Analýza zahraniční literatury mapující vzdělávání a znalostí zdravotnického 

personálu v problematice porucha autistického spektra 

V zahraničí existují ke vzdělávání zdravotních sester různé přístupy vycházející z legislativy 

příslušných států. Pro výkon povolání zdravotní sestry je ve většině států vyžadováno vzdělání ve 

vysokoškolských studijních programech alespoň na úrovni bakalářského studia (Deng 2015). Se 

specializovanými středoškolskými programy pro přípravu pracovníků ve zdravotnictví se téměř 

nesetkáme – pokud postačuje pro výkon povolání (asistující) zdravotní sestry středoškolské vzdělávání 

(např. v Kanadě nebo v Číně), odbornost bývá většinou doplněna specializovaným kurzem (Deng 2015).  

Problematika PAS je v rámci vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků systémovou 

formou řešena spíše ojediněle, a to například ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, 

kde jsou studia zdravotních sester v bakalářském vysokoškolském studijním programu rozdělena na 

obory studia „zdravotní sestra u dospělých“, „zdravotní sestra u dětí“, „zdravotní sestra u lidí 

s mentálním handicapem“ a „zdravotní sestra u lidí s obtížemi v učení“, a část sester je tedy přímo 

specializována pro práci s pacienty se specifickými potřebami (NHS 2020). V souladu s tímto členěním 

je téma PAS výborně pokryto i v britských učebnicích pro studenty zdravotnických oborů (viz např. 

Glasper a kol. 2018; Peate a kol. 2014).  

Na americké University of Pennsylvania je vyučován specializovaný třísemestrální program 

„Integrativní péče o pacienty s PAS“, který je určený pro stávající registrované zdravotní sestry 

(odpovídající profesi všeobecné sestry v ČR) a je zaměřený na charakteristiku PAS, diagnostiku PAS, 

a plánování individualizované zdravotní a vzdělávací podpory osob s PAS (Penn Nursing 2020). 

Otázku, jak je problematika PAS diskutována v rámci vzdělávání zdravotních sester, si kladly 

americké výzkumnice Gardnerová a kol. (2016). Ve svém výzkumu oslovily celkem 295 zdravotních 

sester, které vyučují v programech vzdělávání zdravotnických pracovníků (jednalo se o programy na 

úrovni českého vyššího odborného vzdělávání a programy bakalářského stupně vzdělávání) s cílem 

zjistit, zda a jak dobře jsou připraveny učit své studenty o problematice PAS. Většina dotázaných 
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pedagogů vypověděla, že se necítí dobře připravena učit studenty o problematice PAS a že není o PAS 

dostatečně informována. Sestry s odborností péče o děti se obecně cítily lépe informovány než sestry 

s odborností péče o dospělé, avšak nezávisle na oboru si ohledně vlastní informovanosti o PAS 

a schopnosti vyučovat tuto problematiku nejvíce důvěřovaly zdravotní sestry, které měly s péčí 

o pacienty s PAS osobní zkušenost. Gardnerová a kol. proto doporučují věnovat výuce o PAS více 

pozornosti, zvát k ní odborníky z praxe a využívat k ní moderních výukových metod. 

Za takovou moderní metodu výuky mohou být považovány např. e-learningové kurzy, které 

vytváří americká platforma NursingCE pro účely celoživotního vzdělávání zdravotních sester v USA. 

Tato platforma nabízí i kurz „Poruchy autistického spektra“ určený pro všechny sestry, které se 

s pacienty mohou v praxi potkat. Kurz pokrývá následující témata: aktuální statistiky PAS v USA, 

potenciální příčiny PAS, rizikové a protektivní faktory, diagnostická kritéria PAS včetně varovných 

příznaků a komorbidit, možnosti práce s pacienty s PAS (Nursing CE 2020). Nemáme bohužel 

informace o tom, jaké konkrétní aktivity jsou v e-learningovém kurzu obsaženy, ale máme za to, že 

v případě interaktivní formy zahrnující kazuistiky a videa by se jednalo o velmi vhodný model 

nadstandardní přípravy zdravotnického personálu. 

Přestože ve většině zemí není výuka zdravotnického personálu o PAS systémově zakotvena 

a možnosti vzdělávání prostřednictvím specializovaných kurzů můžeme najít pouze ojediněle, téma 

informovanosti zdravotnického personálu o PAS jako takové se zdá být mnohem aktuálnější. Pro 

testování znalostí zdravotnického personálu o PAS byly dokonce představeny specializované dotazníky, 

např. dotazník „Znalosti zdravotnických pracovníků o dětském autismu“ (Knowledge about childhood 

autism among health workers; KCAHW), který vytvořili Bakare a kol. (2008). Dotazník KCAHW se 

skládá z devatenácti vědomostních otázek s možnostmi odpovědí „Ano“, „Ne“, „Nevím“. Otázky jsou 

rozděleny do čtyř domén – doména 1 obsahuje 8 otázek otázky týkajících se deficitu pacientů s PAS 

v oblasti sociálních interakcí, doména 2 obsahuje jednu otázku zaměřenou na deficit v oblasti řečového 

vývoje, doména 3 obsahuje 4 otázky na problematiku obsesivního a kompulzivního chování a doména 

4 obsahuje otázky týkající se etiologie PAS, komorbidit a doby projevu příznaků PAS. Přestože je 

v literatuře dotazník poměrně často využívaný, máme k němu určité výhrady. Zaprvé, některé odpovědi, 

které jsou považovány za správné či naopak chybné, jsou podle našeho mínění nejednoznačné. 

Například otázka dotazující se na věk nástupu příznaků autismu považuje za správnou odpověď 

„childhood“ neboli dětský věk. Odpověď „infancy“ ale považuje za chybnou, přestože tímto pojmem se 

rozumí věk dítěte až do jeho dvou let, kdy už příznaky autismu mohou být patrné, dokonce jde 

o nejvhodnější věk pro časný záchyt PAS (Thorová 2016). Dále jedna z otázek ve 3. doméně se dotazuje, 

zda je autismus autoimunitní onemocnění a za správnou odpověď je považováno „Ne“. Řada předních 

světových imunologů ovšem autismus za autoimunitní onemocnění považuje (Enstrom a kol. 2009; 

Gesundheit a kol. 2013). Za další velký nedostatek dotazníku považujeme skutečnost, že otázky 

dostatečně nezohledňují jedinečnost projevů PAS u každého individuálního pacienta a nereflektují 

aktuální diagnostické trendy.  
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Přestože dotazník KCAHW nepovažujeme za optimální, jeho velkým přínosem pro vědeckou 

komunitu studující znalosti zdravotnického personálu v problematice PAS je jeho široké a četné užití. 

Znalosti zdravotních sester pomocí dotazníku KCAHW byly sledovány např. v Itálii, kde byl zjištěn 

průměrný výsledek 12,68 bodů, tedy cca 60 % správných odpovědí (Corsano a kol. 2019). Italští 

výzkumníci také zjistili, že 90 % zdravotních sester by ocenilo mít více informací o PAS. Dále byl 

dotazník využit v Turecku s průměrným výsledkem 13,83 (Gürbüz Özgür a kol. 2019) nebo v Saúdské 

Arábii s průměrným výsledkem 11,11 (Hayat a kol. 2019).  

Překvapivě velké množství studií týkajících se znalostí zdravotníků v oblasti PAS pochází 

z afrických rozvojových zemí, např. Ghany (Sampson a Sandra 2018) či Nigérie (Igwe a kol. 2011). 

Přestože se věnují problematice vzdělanosti zdravotnického personálu ohledně PAS, nejsou úplně 

relevantní pro naši výzkumnou otázku. Důvodem je to, že zatímco např. v Evropě nebo USA je 

problematika PAS velice aktuálním tématem jak z hlediska vědeckého výzkumu, tak i z hlediska 

poskytování praktické podpory příslušným rodinám, v rozvojových zemích je i v dnešní době stále potíž 

s diagnostikou PAS, stejně jako i se zajištěním správné intervence (Ahmed a kol. 2019; Oshodi a kol. 

2019). Míníme tedy, že cílem těchto prací je zvyšovat povědomí zdravotníků o problematice PAS nikoli 

z důvodu přizpůsobení lékařské péče potřebám dětí (respektive rodin s dětmi) s PAS, ale jednoduše 

z důvodu zvýšení informovanosti o diagnóze jako takové, aby mohla být nastavena správná podpora. 

Tuto myšlenku podporuje i fakt, že v obou zmíněných afrických studiích byla znalost zdravotních sester 

o problematice PAS hodnocena jako nízká (Igwe a kol. 2011; Sampson a Sandra 2018).  

Z prostudované literatury lze tedy soudit, že téma informovanosti zdravotnického personálu 

o problematice PAS je na poli odborné literatury hojně celosvětově diskutováno. Systematické review 

z roku 2017, které si kladlo za cíl zhodnotit publikované studie zabývající se tématem informovanosti 

různých skupin odborné i laické veřejnosti o problematice PAS v různých světových zemích, ovšem 

upozorňuje, že u většiny zkoumaných studií (včetně těch, které vyhodnocují znalosti zdravotníků či 

lékařů) existují limitující faktory z hlediska metodologie výzkumu, především nedostatečné reliability 

a validity daných šetření (Harrison a kol. 2017). Autoři tedy vyvozují, že pro získání reálné představy 

o informovanosti různých cílových skupin v různých geografických lokalitách by měla být provedena 

mezinárodní standardizovaná studie na toto téma, která bohužel zatím chybí. 

Tento nedostatek zmiňují v nedávné studii i McClain a kol. (2020), kteří zároveň pro účely 

budoucího celosvětového výzkumu předkládají revidovanou verzi dotazníku znalostí o PAS pro 

odborné pracovníky (Autism Spectrum Knowledge Scale Professional Version-Revised; ASKSP) 

a představují její psychometrické charakteristiky na vzorku 427 odborníků v oblasti školství. Vzhledem 

k nedostatkům, které jsme diskutovali u dotazníku KCAHW se přikláníme k přednostnímu používání 

ASKSP-R.  
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3. Praktická část 

3.1. Východiska a cíle praktické části 

V praktické části této práce navazujeme na poznatky z bakalářské práce, jejímž tématem byla 

problematika zkušeností s poskytováním zdravotnické péče dětem s PAS v ČR (Niederlová 2017). 

Výsledky výzkumu zpracovaného v této práci ukázaly zkušenosti 255 rodičů dětí s PAS z ČR 

s návštěvami lékařů a nemocničních zařízení a odhalily, že oproti kontrolní skupině mají rodiče dětí 

s PAS horší zkušenost s přístupem zdravotnického personálu ke svým dětem a že návštěvy u lékaře jsou 

pro ně více stresující. Bylo také zjištěno, že více než třetina dotázaných rodičů se jednou nebo vícekrát 

setkala s odmítnutím ošetření dítěte na základě jeho diagnózy. Z těchto výsledků jsme usoudili, že 

situace přístupu lékařů a zdravotnického personálu k dětem s PAS v ČR není ideální a že zde existuje 

prostor pro zlepšení. V té době se začala rodit ideje navrhnout projekt, který by se věnoval problematice 

lékařské péče u dětí s PAS v ČR.  

V době tvorby bakalářské práce nefungovaly na rozdíl od zahraničí v ČR žádné iniciativy 

zabývající se touto problematikou. S cílem pokusit se o vytvoření takovéto iniciativy v ČR jsme 

v bakalářské práci popsali metody používané či vyzkoušené pro zpříjemnění návštěv u lékaře lidem 

s PAS v zahraničí. Některé z těchto metod byly následně zařazeny i do zmíněného výzkumu s cílem 

zjistit, které z nich by dotazovaní rodiče nejvíce ocenili.  

Na základě shromážděných dat o zkušenostech rodičů dětí s PAS s návštěvami lékaře, 

o představách rodičů o ideálním přístupu zdravotnického personálu k jejich dětem a také na základě 

rešerše zahraničních iniciativ zabývajících se danou problematikou byl vytvořen na jaře roku 2018 

projekt nazvaný AutFriendly. Cílem tohoto projektu bylo přispět ke zlepšení přístupu lékařů 

a zdravotnického personálu k dětem s PAS. Díky finanční podpoře z grantu v programu SmartUp 

Nadace O2 mohl být v letech 2018 – 2019 realizován první důležitý krok směřující k naplnění tohoto 

cíle, tedy realizace workshopů s tematikou přístupu k dětem s PAS pro studenty SZŠ. 

Realizace workshopů byla zvolena jako první krok ze tří důvodů. Zaprvé, studenti SZŠ 

představují cílovou skupinu, která může nejsnáze vstřebat nové znalosti a naučit se novým 

dovednostem, které následně aplikuje v praxi. Zadruhé, zkušenosti z realizace tohoto typu workshopu 

bude následně možno využít k přípravě specializovaných školení pro další cílové skupiny. A zatřetí, 

jedná se o finančně poměrně nenáročnou aktivitu, která mohla být financována prostřednictvím grantu 

Nadace O2.  

Praktická část této diplomové práce zahrnuje dvě dílčí části: 

 Část 1: Tvorba a realizace workshopu AutFriendly, který je určen pro studenty 

SZŠ a věnuje se problematice přístupu zdravotnického personálu k dětem s PAS. 
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 Část 2: Výzkumné šetření provedené formou kombinace kvalitativního 

a kvantitativního výzkumného šetření s cílem odpovědět na výzkumnou otázku 

„Jak jsou studenti SZŠ informováni o problematice PAS a jak jsou připraveni na 

poskytnutí lékařské péče pacientům s PAS?“. 

V první části si klademe za cíl vytvořit metodiku pro workshop pro studenty SZŠ, ve kterém se 

seznámí s problematikou PAS a připraví se na situaci, ve které přijde pacient s PAS do ordinace na jejich 

pracovišti. V druhé části realizujeme výzkumné šetření mapující jednak současný stav znalostí studentů 

SZŠ o problematice PAS a jednak otázku, jakým způsobem se téma PAS promítá do výuky na českých 

SZŠ.  

3.2. Část 1: Tvorba a realizace workshopu „AutFriendly“ 

Příprava workshopu AutFriendly probíhala v období března 2018 – srpna 2018 a byla částečně 

financována z programu SmartUp Nadace O2. Na počátku příprav byly stanoveny vize a cíle, které by 

měl workshop naplnit. Hlavní vizí a hnacím motorem celého projektu byla snaha zlepšit přístup 

zdravotnického personálu k dětem s PAS. Cíle workshopu, které by měly k naplnění této vize přispět, 

pak byly následující:  

 představit studentům SZŠ problematiku PAS, 

 ilustrovat na konkrétních příbězích široké spektrum projevů PAS, 

 upozornit na možné problémy při lékařském vyšetření lidí s PAS, 

 připravit studenty na samostatné řešení těchto problémů, 

 motivovat studenty k volbě metod úpravy lékařského vyšetření na základě 

individuálních potřeb jedince s PAS. 

Příprava workshopu AutFriendly a část jeho realizace (šest z třinácti přednášek) probíhala 

ve dvoučlenném týmu. Při přípravě workshopu jsme v tomto týmu vycházely ze svých zkušeností 

s přípravou výukových programů a volnočasových aktivit pro děti ve věku 10-18 let, z odborného 

hlediska problematiky PAS jsme čerpaly ze zkušeností s přípravou letních pobytů a volnočasových 

aktivit pro děti s PAS a rodiny s dětmi s PAS pod hlavičkou Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), 

dále též z působení v osobní asistenci NAUTIS. Při přípravě jednotlivých aktivit byl kladen důraz na 

následování principů moderních metod výuky, které stručně popisujeme níže.  

Moderní metody výuky jsou protikladem klasických výukových metod postavených zejména na 

výkladu a řízené diskuzi (Čapek 2015). Jako takové si kladou za cíl motivovat žáka k samostatnému 

přemýšlení o problému, vyhnout se nudě pramenící ze stereotypu a monotónnosti, to vše v pestré 

a zábavné formě formou tzv. „atraktivizace učiva“. Výsledkem aplikace moderních metod je aktivizace 

třídy, zlepšení třídního klimatu, a především zlepšení postoje žáků k výuce a ke vzdělávání jako 

takovému (Čapek 2015). Podle Korbela a Pauluse (2017) mají moderní metody výuky pozitivní dopad 

na formování sociálně-emočních dovedností studentů, především na rozvoj sebedůvěry a vnitřní 

motivace ke studiu.  
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Korbel a Paulus (2017) charakterizují moderní metody vysvětlováním vlastních odpovědí, 

vztahováním znalostí, které se žáci učí, k reálným problémům, a prací v menších skupinách. Obdobné 

charakteristiky moderních výukových metod uvádí i Kašparová a kol. (2011), přidává ovšem i další 

zásady, kterých by se měla moderní výuka držet, např. formulovat cíle výuky na jejím začátku a vytvořit 

prostor pro zpětnou vazbu. Specificky pro výuku středních odborných škol by pak mělo platit maximální 

možné propojení s praxí (Kašparová a kol. 2011).  

3.2.1. Metodika workshopu 

Pro výukový program byla zvolena forma dvouhodinového workshopu tvořeného sedmi na sebe 

navazujícími částmi (Tabulka 1). Výběrem a návazností jednotlivých aktivit se snažíme udržet motivaci 

studentů (střídání aktivit s větší participací žáka s aktivitami s menší participací žáka) a zároveň dospět 

k naplnění definovaných cílů.  

Úvod workshopu byl zaměřen na představení lektorek, následoval krátký popis motivace, proč 

je workshop (respektive téma specifik lékařské péče u dětí s PAS jako takové) pro budoucí zdravotnické 

pracovníky důležitý a souhrn toho, co studenty v průběhu dvouhodinového workshopu čeká.  

Ihned po úvodu byla vložena aktivita „Kvíz“, ve které si studenti na vlastních chytrých 

telefonech vyplnili on-line kvíz, ve kterém měli možnost ověřit si, jaké jsou jejich znalosti o PAS. 

Internetové připojení bylo zajištěno formou wi-fi hotspotu. Pro případ technických potíží byla 

připravena taktéž papírová forma dotazníku, nebyla ale ani jednou za celou dobu realizace workshopu 

využita. Studentům se ihned zobrazil výsledek včetně toho, které otázky byly zodpovězeny správně 

a které špatně, celkové skóre třídy se také v reálném čase promítalo na plátně, takže studenti mohli 

pozorovat, jak přibývají jednotlivé anonymní odpovědi.  

Jednotlivým studentům trvalo vyplnění kvízu různě dlouhou dobu, s čímž počítala navazující 

aktivita „Příběhy lidí s autismem“. Její první částí bylo rozdání tištěných zalaminovaných příběhů lidí 

s PAS, které si studenti mohli číst po dobu než všichni dokončí vyplnění kvízu. Příběhy jsou k dispozici 

v příloze (Příloha 1).  

Následující aktivitou byla diskuze, ve které byli studenti vyzváni, aby sdíleli své zkušenosti 

z osobního setkání s člověkem s PAS (jedna otázka v úvodním on-line kvízu se ptala, zda se studenti 

osobně setkali, takže bylo možno využít získané informace jako motivaci např. „Polovina z vás se 

setkala s nějakým člověkem s PAS. Jaké to setkání bylo? Jak se autismus u daného člověka 

projevoval?“). Byly diskutovány taktéž příběhy, se kterými se studenti seznámili na zalaminovaných 

kartách. Cílem diskuze bylo dovést studenty k poznatku, že PAS se mohou projevovat velmi různými 

příznaky od mírných až po velmi těžké vyžadující nepřetržitou péči.  

Po diskuzi navázala prezentace vymezující teoretický základ PAS. Součástí prezentace byly 

videoukázky dokládající konkrétní příznaky či metody práce s dětmi s PAS a prezentace nebyla pouhým 

výkladem, nýbrž byla vedena interkativní formou využívající dialog se studenty. Během prezentace byla 
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postupně diskutována témata uvedená v tabulce (Tabulka 1) a v jejím průběhu jsme postupně přešli od 

tématu obecného úvodu do problematiky PAS k jeho aplikaci v prostředí zdravotnické péče.  

Přestože byla prezentace vedena interaktivní formou, tato část workshopu byla spojena 

s nejnižší aktivitou studentů. Navazující aktivita proto byla zvolena tak, aby v ní museli studenti 

pracovat zcela samostatně. Studenti byli rozděleni do pěti skupin (podle počtu žáků ve třídě 4-7 

členných) a byly jim rozdány brožury AutFriendly (Příloha 2). Každá ze skupin měla s využitím brožury 

a znalostí z předchozích částí workshopu vymyslet co nejvíce odpovědí na jednu z otázek věnujících se 

lékařské péči u dětí s PAS (konkrétní znění otázek je uvedeno v tabulce (Tabulka 1)). Z těchto odpovědí 

pak měla skupina za úkol vybrat čtyři nejdůležitější, které napsala na plakát, na kterém byly nakonec 

napsány odpovědi od všech skupin. Když skupiny dokončily svoji práci, všichni společně jsme 

procházeli témata na plakátu a jeden zástupce skupiny vždy představil, jaké odpovědi vybrali a proč. 

Členové ostatních skupin měli posléze možnost doplnit další možné odpovědi, případně rozporovat, 

pokud s některou odpovědí nesouhlasili.  

Po skončení diskuze studenti znovu absolvovali on-line kvíz. I v tomto případě bylo skóre 

jednotlivých žáků promítáno na tabuli a vzhledem k tomu, že celkově došlo k významnému zlepšení 

skóre u všech zúčastněných tříd, doufáme, že toto pomohlo i jako motivace pro studenty k tomu, že si 

mohou více věřit v přístupu k pacientům s PAS. Za důležitější součást této aktivity ale považujeme 

reflexi, k níž byl taktéž využit záznam odpovědí z kvízu v reálném čase. Na promítacím plátně bylo 

uvedeno procento správných odpovědí u jednotlivých otázek a všechny otázky jsme postupně prošli 

s případným upřesněním odpovědí. Tato část byla volně propojena s prostorem pro další dotazy žáků 

a po jejím skončení byl workshop ukončen.  
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Tabulka 1. Program workshopu AutFriendly a cíle jednotlivých aktivit.   

Název, čas Popis aktivity Cíle aktivity 

Úvod 

5 minut 

 Představení lektorů 

 Seznámení s cíli workshopu a jeho průběhem 

 Získat pozornost studentů a nastínit 

motivaci, proč je workshop důležitý 

 Seznámit studenty s průběhem a cíli 

workshopu 

Kvíz 

10 minut 
 Vyplnění on-line kvízu čítajícího 10 otázek 

o problematice PAS 

 Poskytnout studentům možnost 

otestovat svůj stav znalostí o PAS 

 Shromáždit údaje o znalostech 

studentů pro účely výzkumného 

šetření 

Příběhy lidí 

s autismem 

30 minut 

 Samostatné čtení příběhů lidí s PAS a jejich rodin 

formou úryvků ze současné beletristické literatury či 

z médií po dobu než všichni studenti dokončí 

vyplňování kvízu 

 Diskuze o osobních zkušenostech se setkáním s lidmi 

s autismem 

 Promítnutí úryvků ze současných filmů „Děti úplňku“ 

a „Normální autistický film“ představujících osudy 

lidí s PAS 

 Iniciovat diskuzi a utvořit pro celé 

trvání workshopu bezpečné 

prostředí, ve kterém studenti mohou 

pokládat otázky a sdílet své 

zkušenosti z praxe 

 Probudit zážitkovou formou zájem 

o PAS (evokování emoce soucitu či 

empatie s problémy, kterým čelí lidé 

s PAS, vzbuzení sympatií k lidem 

s PAS) 

 Seznámit s různými projevy PAS 

napříč spektrem 

Teoretický 

úvod do 

problematiky 

PAS  

20 minut 

 Výklad s prezentací doplněnou videi pokrývající 

následující témata: 

 Definice PAS 

 Příznaky PAS s důrazem na různé projevy napříč 

spektrem a individualitu jedinců 

 Změny smyslového vnímání u lidí s PAS (zaměřeno 

na problémy během lékařského vyšetření) 

 Metody komunikace a možnosti podpory lidí s PAS 

 Propojit poznatky studentů 

z předchozí aktivity s teoretickým 

rámcem problematiky PAS 

 Sjednotit stávající a předat nové 

informace o problematice PAS 

Dítě s PAS 

v ordinaci 

lékaře 

40 minut 

 Skupinová práce. Každá skupinka má za úkol na 

základě prostudování rozdané brožury a informací, 

které se studenti dozvěděli v průběhu workshopu, 

odpovědět na jednu z otázek:  

 Jaké problémy mohou nastat při lékařském vyšetření 

pacientů s PAS? 

 Jak můžeme motivovat dítě s PAS ke zvládnutí 

zákroku?  

 Jak nejvhodněji komunikovat s rodiči dítěte s PAS? 

 Jak nejvhodněji komunikovat s dítětem s PAS  

 Co je důležité sdělit ošetřujícímu lékaři, pokud se 

dozvíme, že k nám do ordinace přijde dítě s PAS? 

 Diskuze o skupinové práci 

 Předat studentům informační 

brožury, které si prostudují 

 Poskytnout studentům prostor pro 

samostatnou (skupinovou) práci – 

studenti sami vymyslí, jaké možné 

potíže mohou nastat při ošetřování 

dětí s PAS a navrhnout jejich řešení 

 Reflektovat výsledky skupinové 

práce, sdílet je a diskutovat 

s ostatními studenty 

Kvíz II. 

5 minut 
 Vyplnění on-line kvízu čítajícího 10 otázek 

o problematice PAS 

 Opakovat a tím upevnit nabyté 

znalostí 

 Zkontrolovat, zda byly předané 

informace správně pochopeny 

Diskuze, 

dotazy 

10 minut 

 Diskuze nad výsledky on-line kvízu.  

 Pokud byly některé otázky v kvízu opakovaně špatně 

odpovídány, vysvětlení správné odpovědi. 

 Zodpovězení dotazů z různých oblastí problematiky 

PAS. 

 Dovysvětlit témata, která nebyla 

pochopena správně 

 Odpovědět dotazy studentů o PAS 
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3.2.2. Výukový materiál pro studenty 

V rámci přípravné fáze workshopu byla vytvořena dvacetistránková brožura popisující specifika 

a příklady dobré praxe lékařské péče u dětí s PAS. Každý student, který absolvoval workshop 

AutFriendly, tuto brožuru obdržel během aktivity „Dítě s PAS v ordinaci lékaře“, stejně tak byla 

distribuována i mezi učitele pro další šíření. Brožura pokrývá témata definice a symptomatologie PAS, 

komunikace s dítětem s PAS ve zdravotnické ordinaci, příklady dobré praxe z českých i zahraničních 

projektů a obecná doporučení pro přístup k dětem s PAS. Kromě odborných informací brožura obsahuje 

také ukázky z výpovědí rodičů, které byly získány v rámci bakalářské práce a které mohou ilustrovat 

příklady dobré či špatné praxe při ošetřování dětí s PAS. Celá brožura ve formátu pro prohlížení či pro 

strojový tisk je k dispozici v přílohách pro volné použití široké odborné i laické veřejnosti (Příloha 2, 

Příloha 3). 

3.2.3. Zpětná vazba a hodnocení workshopu 

Zpětná vazba na workshop byla zajištěna prostřednictvím on-line dotazníku, který studenti 

vyplňovali na konci workshopu. V něm byla zahrnuta otázka „Jak Tě celý workshop bavil?“ 

s možnostmi odpovědí na odpovědní škále 1 („Bylo to super.“) až 5 („Vůbec mě nebavil.“). V celkovém 

součtu hodnotilo workshop 55 % studentů nejlepším možným stupněm „1“, 26 % studentů známkou 

„2“, 11 % studentů známkou „3“, 3 % studentů známkou „4“ a 4 % nejhorším možným stupněm „5“ 

(Obrázek 7). Hodnocení workshopu se lišilo mezi studenty jednotlivých tříd – nejlépe hodnotili 

workshop studenti ze tříd 4 a 9, nejhůře workshop hodnotili studenti ze tříd 10 a 11 (Obrázek 7). 

  

Studenti měli v dotazníku prostor vyjádřit i další komentáře případně náměty pro zlepšení 

workshopu. Tři studenti tento prostor využili k vyjádření nadšení z workshopu krátkým vzkazem, jeden 

student navrhl prodloužit časovou dotaci na workshop.  

Obrázek 7. Hodnocení workshopu AutFriendly studenty ze zúčastněných tříd. 
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Kromě studentů byla zpětná vazby získávána i od učitelů, v tomto případě slovní formou. 

Reakce na workshop byly bez výjimky pozitivní, učitelé chválili především různorodost aktivit 

a moderní metodu, přínos workshopu pro praxi a fakt, že se jedná o aktuální, leč opomíjené, téma.  

3.3. Část 2: Výzkumné šetření 

3.3.1. Výzkumné otázky a hypotézy 

Cílem výzkumné části této práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku „Jak jsou studenti 

českých SZŠ informováni o problematice PAS a jak jsou připraveni na poskytnutí lékařské péče 

pacientům s PAS?“. Tato výzkumná otázka byla studována kombinací kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu. Protože jsme si vědomi, že tato otázka je velmi široká, byly specifikovány dílčí výzkumné 

otázky a především oblasti, z jejichž hlediska se budeme tématem ve výzkumu zabývat. Stanovené 

výzkumné otázky a z nich vyplývající hypotézy byly rozděleny do 5 oblastí.  

Oblast 1 – Připravenost studentů českých SZŠ na ošetření pacienta s PAS 

 Výzkumná otázka VO1a: Jak probíhá výuka o PAS na SZŠ v ČR? 

 Výzkumná otázka VO1b: Jaké jsou znalosti studentů SZŠ v ČR o PAS? 

 Výzkumná otázka VO1c: Jak jsou studenti SZŠ v ČR připraveni na situaci, ve 

které k nim do ordinace přijde pacient s PAS? 

Oblast 2 – Dopad workshopu na sebehodnocení a znalosti studentů 

 Výzkumná otázka VO2: Zlepší workshop AutFriendly sebehodnocení 

a znalosti studentů SZŠ v ČR v problematice PAS a přístupu k pacientům 

s PAS? 

o Hypotéza H2a: Po absolvování workshopu budou výsledky studentů ve 

znalostním kvízu lepší než před jeho absolvováním. 

o Hypotéza H2b: Po absolvování workshopu budou studenti podle svého 

vlastního hodnocení lépe informováni o tom, co je to autismus. 

o Hypotéza H2c: Po absolvování workshopu budou studenti podle svého 

vlastního hodnocení lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace přijde 

dítě s PAS. 

Oblast 3 – Vliv školní výuky o PAS na sebehodnocení a znalosti studentů 

 Výzkumná otázka VO3: Má skutečnost, zda se student ve škole učil o PAS, vliv 

na jeho sebehodnocení a znalosti o problematice PAS a přístupu k pacientům 

s PAS? 

o Hypotéza H3a: Studenti, kteří uvedou, že se již učili o PAS, dosáhnou 

v kvízu lepších výsledků než studenti, kteří se o PAS ještě neučili. 

o Hypotéza H3b: Studenti, kteří uvedou, že se již učili o PAS, budou podle 

svého vlastního hodnocení lépe informováni o tom, co je to autismus. 
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o Hypotéza H3c: Studenti, kteří uvedou, že se již učili o PAS, budou podle 

svého vlastního hodnocení lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace 

přijde dítě s PAS. 

o Hypotéza H3d: Studenti z vyšších ročníků dosáhnou v kvízu lepších 

výsledků. 

o Hypotéza H3e: Studenti z vyšších ročníků budou podle svého vlastního 

hodnocení lépe informováni o tom, co je to autismus. 

o Hypotéza H3f: Studenti z vyšších ročníků budou podle svého vlastního 

hodnocení lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace přijde dítě 

s PAS. 

Oblast 4 – Vliv osobní zkušenosti na sebehodnocení a znalosti 

 Výzkumná otázka VO4: Má skutečnost, zda se student osobně setkal 

s člověkem s PAS, vliv na jeho sebehodnocení a znalosti o problematice PAS 

a přístupu k pacientům s PAS? 

o Hypotéza H4a: Studenti, kteří se osobně setkali s osobou s PAS, dosáhnou 

v kvízu lepších výsledků než studenti, kteří se s osobou s PAS nesetkali. 

o Hypotéza H4b: Studenti, kteří se osobně setkali s osobou s PAS, budou 

podle svého vlastního hodnocení lépe informováni o tom, co je to autismus. 

o Hypotéza H4c: Studenti, kteří se osobně setkali s osobou s PAS, budou 

podle svého vlastního hodnocení lépe připraveni na situaci, kdy k nim do 

ordinace přijde dítě s PAS. 

Oblast 5 – Reálné hodnocení vlastních znalostí a souvislost znalostí studentů s jejich sebevědomím 

 Výzkumná otázka VO5: Jsou studenti schopni reálně odhadnout své znalosti 

o PAS?  

o Hypotéza H5: Studenti, kteří budou v kvízu dosahovat lepších výsledků, 

budou podle svého mínění lépe informováni o tom, co je to autismus. 

 Výzkumná otázka VO6: Jak souvisí reálné znalosti studentů o problematice 

PAS s jejich sebevědomím ke zvládnutí situace poskytnutí lékařské péče 

pacientovi s PAS? 

o Hypotéza H6: Studenti, kteří budou v kvízu dosahovat lepších výsledků, 

budou podle svého mínění lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace 

přijde dítě s PAS. 

 Výzkumná otázka VO7: Jak souvisí přesvědčení studentů o vlastní znalosti 

problematiky PAS s jejich sebevědomím ke zvládnutí situace poskytnutí 

lékařské péče pacientovi s PAS? 
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o Hypotéza H7: Studenti, kteří budou podle svého mínění lépe informováni 

o tom, co je to autismus, budou podle svého mínění lépe připraveni na 

situaci, kdy k nim do ordinace přijde dítě s PAS. 

3.3.2. Metodologie výzkumného šetření 

3.3.2.1. Využité výzkumné metody 

Ve výzkumném šetření byla zvolena metoda kombinace kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu, s převahou informací pocházejících z kvantitativního výzkumu. Pro doplnění výzkumného 

šetření o kvalitativní část jsme se rozhodli s cílem zvýšit validitu a reliabilitu výzkumného šetření. 

Koncept adresování jednoho tématu pomocí více různých metod, nazývaný též triangulace, umožní 

nahlédnout data získaná pomocí jedné metody z dalšího úhlu pohledu, čímž pomůže k získání 

robustnějších výsledků výzkumného šetření. Výzkumník tak má jednak lepší představu o komplexnosti 

daného problému a jednak větší jistotu o správnosti interpretace dat (Švaříček a Šeďová 2014).  

Pro účely kvantitativního výzkumu byla zvolena metoda on-line dotazníku, který si kladl za cíl 

metodou test-retest zhodnotit znalosti studentů před a po absolvování workshopu (Gavora a kol. 2010; 

Švaříček a Šeďová 2014). Dotazník na začátku workshopu obsahoval celkem 18 otázek: 

 deset uzavřených otázek zaměřených na znalosti o problematice PAS a specifik 

lékařské péče u lidí s PAS, které měly právě jednu správnou odpověď „ano“ nebo „ne“, 

bylo také možné zvolit variantu „nevím“, 

 dvě uzavřené otázky zjišťující, zda se respondenti učili o problematice PAS a zda se 

osobně setkali s osobou s PAS,  

 dvě uzavřené otázky zjišťující sebehodnocení znalostí a sebevědomí v problematice 

PAS a specifik lékařské péče u pacientů s PAS s odpovědí formou škály se stupni 1–5, 

 jednu polouzavřenou otázku dotazující se na ročník studia, 

 tři otevřené otázky dotazující se na studovaný obor, na předměty, ve kterých probíhala 

výuka o problematice PAS a na případné dotazy, které by chtěl respondent v průběhu 

workshopu zodpovědět. 

Dotazník na konci workshopu obsahoval následující otázky: 

 deset uzavřených otázek týkajících se znalostí o PAS ve stejném znění jako na začátku 

workshopu,  

 dvě uzavřené otázky zjišťující sebehodnocení znalostí a sebevědomí v problematice 

PAS a specifik lékařské péče u pacientů s PAS s odpovědí formou škály se stupni 1–5, 

 jednu uzavřenou otázku zjišťující zpětnou vazbu na workshop s odpovědí formou škály 

se stupni 1–5, 

 jednu otevřenou otázku jako prostor pro další zpětnou vazbu a případné dotazy. 
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Dotazník byl vytvořen prostřednictvím nástroje Google Forms, odpovědi byly zaznamenávány 

do tabulky a následně vyhodnoceny v programech Microsoft Excel 2016 a RStudio (Version 1.2.5042, 

R version 4.0.0 Arbor Day, viz též kap. 3.3.2.6). 

Pro účely kvalitativního výzkumného šetření byla zvolena metoda polostrukturovaného 

interview, tedy interview, které vychází z předem připraveného seznamu otázek (Švaříček a Šeďová 

2014). Seznam otázek, které byly podkladem pro polostrukturované interview, je k dispozici v příloze 

(Příloha 4).  

3.3.2.2. Etická stránka 

Etická stránka výzkumu byla řešena s řediteli škol a učiteli, kteří byli zodpovědní za průběh 

workshopu. Vzhledem k tomu, že výzkumné šetření zahrnovalo kvalitativní a kvantitativní část, byl pro 

každou z těchto částí získán jiný druh informovaného souhlasu. Pro účel kvantitativního výzkumu byla 

využita data získaná při úvodním a závěrečném on-line kvízu, který vyplňovali studenti v rámci 

absolvovaného workshopu. Ředitelé či zástupci ředitelů zúčastněných škol potvrdili informovaný 

souhlas s účastí studentů na workshopu (Příloha 5). Z důvodu zachování naprosté anonymity studentů 

v souladu s aktuální legislativou nebyly v rámci kvízu zaznamenávány žádné osobní údaje studentů 

(Úřad pro ochranu osobních údajů 2013). V případě rozhovorů s učiteli, které byly využity v rámci 

kvalitativního výzkumu, byl získán informovaný souhlas přímo od respondentů (Příloha 6). 

3.3.2.3. Validita a reliabilita výzkumného šetření 

Zvolená metodologie výzkumného šetření byla stanovena na základě rešerše literatury 

a předchozích zkušeností autorky (Disman 2011; Niederlová 2017; Švaříček a Šeďová 2014). Přestože 

obdobné šetření nebylo podle našich informací zatím provedeno, a není tedy možné čerpat inspiraci z již 

proběhlých výzkumů, snažili jsme se o výzkumnou přesnost podle standardů kvalitativního i 

kvantitativního výzkumu, stejně jako o maximální možnou transparentnost výzkumného procesu. 

Validita výzkumného šetření byla zvýšena využitím metody triangulace. Reliabilita výzkumného šetření 

byla studována na základě analýzy korelace odpovědí na otázky v páté výzkumné oblasti (kap. 3.3.3.6). 

Limity výzkumného šetření, kterých jsme si vědomi, jsou diskutovány v kapitole 3.3.5. 

3.3.2.4. Přípravná fáze a pilotáž 

Přípravná fáze výzkumného šetření probíhala v období jara 2018 – podzimu 2018. V této fázi 

byl jednak připraven workshop AutFriendly, jednak navržen design výzkumného šetření. Ve stejném 

období proběhla také pilotáž dotazníku pro účastníky workshopu s cílem ujistit se, že všechny otázky 

jsou srozumitelné dané cílové skupině. Pilotáže se účastnilo sedm studentek navštěvujících třetí ročník 

střední školy. Dotazník byl hodnocen jako vizuálně povedený, technicky dobře zvládnutý, k jednotlivým 

položkám nebyly vzneseny žádné připomínky a jedinou poznámkou byla neznalost termínu 

„gastrointestinální“ a prosba o jeho vysvětlení. Data z pilotáže nebyla zahrnuta ve výzkumném vzorku. 

Ředitelé SŽS byli osloveni v září 2018 a v září 2019 formou e-mailu, ve kterém jim bylo 

nabídnuto bezplatné uspořádání workshopu pro studenty jejich škol (Příloha 7). V tomto e-mailu bylo 
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kromě stručného představení projektu AutFriendly a obsahu nabízeného workshopu také uvedeno 

poděkování organizaci Nadace O2 za podporu financování projektu AutFriendly prostřednictvím 

programu SmartUp. V následující e-mailové komunikaci se zájemci bylo zjišťováno, zda bude možné 

využít anonymizovaná data získaná v rámci workshopu pro účely diplomové práce a zda bude 

umožněno provést proveden rozhovor s jednou z učitelek na dané škole. 

3.3.2.5. Sběr dat 

Sběr dat proběhl v období listopadu 2018 – února 2020. V této době byl zorganizován výše 

popsaný dvouhodinový workshop v celkem třinácti třídách pěti SZŠ v pěti různých městech České 

republiky. Zastoupená města byla ze čtyř krajů – Pardubického kraje, Středočeského kraje, 

Jihomoravského kraje a Karlovarského kraje. Od ředitelů/zástupců ředitelů SZŠ účastnících se 

workshopu byl získán informovaný souhlas s účastí studentů ve workshopu a s provedením rozhovoru 

s jednou z učitelek. Pro účely kvalitativního výzkumu bylo po skončení workshopu provedeno 

polostrukturované interview s jednou z učitelek z každé školy. Od respondentek byl získán informovaný 

souhlas. Rozhovor byl uskutečněn ve školní třídě nebo v kabinetu a byl se souhlasem respondentek 

nahráván a později přepsán do textového editoru Microsoft Word 2016. Přepisy rozhovorů jsou 

k dispozici v příloze (Příloha 8). 

3.3.2.6. Zpracování dat 

Data z odpovědí studentů v on-line dotazníku byla automaticky zaznamenána do tabulky 

Google a následně stažena a analyzována v programech Microsoft Excel 2016 a RStudio (Version 

1.2.5042, R version 4.0.0 Arbor Day).  

Celkem bylo získáno 532 odpovědí, z toho 284 odpovědí pocházelo z dotazování na začátku 

workshopu a 248 odpovědí z retestu na jeho konci. Odpovědi, které byly zaznamenány mimo dny a čas 

workshopů (n = 4) byly z analýzy vyřazeny. Z časové značky vyplněných odpovědí je také možno zjistit, 

že někteří studenti vyplnili na konci workshopu stejný dotazník jako na jeho začátku. Tyto odpovědi (n 

= 13) byly z analýzy taktéž vyřazeny, nicméně částečně vysvětlují rozdíl mezi počtem odpovědí na 

začátku a na konci workshopu. Zbývající rozdíl v počtu odpovědí vysvětlujeme tak, že někteří studenti 

(n = 6) vyplnili pouze dotazník na začátku testování. Dohromady tedy bylo finálně analyzováno 515 

odpovědí, přičemž 267 odpovědí bylo ze začátku workshopu a 248 odpovědí z konce workshopu.  

Odpovědi na otevřenou otázku „Jaký studuješ obor?“ byly manuálně zařazeny do následujících 

kategorií: Zdravotnický asistent, Dentální hygiena, Praktická sestra, Sociální činnost, Ošetřovatel, 

Nástavbové studium (zahrnuje obory Nástavbové studium sociální činnost a Nástavbové studium 

zdravotnický asistent), Zdravotnické lyceum. 

Odpovědi na otevřenou otázku „Napiš prosím, ve kterých předmětech ses o autismu učil/a.“ 

byly přiřazeny k nadřazeným kategoriím následovně. Psychologie: Psychologie, Základy psychologie; 

Ošetřovatelství: Ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče, Ošetřovatelství v klinických oborech; 
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Pečovatelství: Pečovatelství, Základy pečovatelství; Pedagogika: Pedagogika, Speciální pedagogika; 

Jinde: Ostatní předměty, Osobní zkušenost, Mimo školu.  

Statistická analýza byla provedena v programu RStudio v jazyce R s využitím balíčků tidyverse, 

ggplot2, FSA, cowplot, reshape a here. Vzhledem k tomu, že ve všech případech pracujeme 

s kategorickými uspořádanými daty, nejvhodnějšími nástroji pro jejich statistickou analýzu jsou 

neparametrické testy, případně analýza na základě kontingenčních tabulek. Z tohoto důvodu také nebyly 

prováděny testy normality dat a nebyly využívány parametrické testy. V případě hypotézy H2a byla 

využita jednostranná alternativa Wilcoxonova párového testu s předpokladem, že skóre studentů na 

konci workshopu bude vyšší než na jeho začátku. V případě hypotéz H2b a H2c byl využit Fisherův 

exaktní test provedený na sestavených kontingenčních tabulkách sčítajících počty studentů rozdělené 

podle jednotlivých odpovědí. Všechny hypotézy ve výzkumné oblasti 3 byly testovány s využitím 

Kruskal-Wallisova testu. V případě signifikantního výsledku byl proveden Dunnův post-test s korekcí 

pro mnohočetná srovnávání. Hypotézy v oblasti 5 byly testovány s pomocí jednostranné alternativy 

Spearmanova korelačního testu. Předpokladem byla v případě hypotéz H5 a H6 existence negativní 

korelace, v případě hypotézy H7 existence pozitivní korelace.  

3.3.3. Výsledky výzkumného šetření 

3.3.3.1. Výzkumný vzorek 

Workshopů AutFriendly se zúčastnilo celkem 267 studentů, jejichž výpovědi posloužily jako 

podklad pro kvantitativní část výzkumného šetření. Největší část studentů studovala obor zdravotnický 

asistent (n = 161, 60 %), následovaly obory praktická sestra (n = 36, 13 %) a sociální činnost (n = 32, 

12 %) (Obrázek 8A). Více než tři čtvrtiny studentů pocházely z třetího nebo čtvrtého ročníku SŠ (n = 

161, 60 %, respektive n = 67, 25 %). Převaha studentů z vyšších ročníků není překvapivá, neboť již při 

komunikaci o nabídce workshopu uváděli pedagogové, že mají zájem uspořádat workshop pro studenty 

z vyšších ročníků z důvodu možnosti propojení znalostí z workshopu s praxí. Pouze menšina studentů 

navštěvovala první nebo druhý ročník SŠ (n = 26, 10 %) a workshopu se také zúčastnilo 13 studentů 

z vyšší odborné školy (5 %) (Obrázek 8B).  

Kvalitativní část výzkumného šetření byla realizována se čtyřmi respondentkami, učitelkami 

odborných předmětů na SZŠ v ČR. Všechny respondentky působily ve školství již dlouhou dobu, jejich 

praxe se pohybovala v rozmezí 26-38 let. Tři z respondentek působily většinu své profesní kariéry na 

škole, na které působí i v současné době, jedna respondentka uvedla, že na současné škole působí dva 

roky. Specializace respondentek byla nejčastěji učitelství odborných předmětů, jedna respondentka 

přešla do školství ze zdravotnictví, kde působila jako staniční sestra, jedna respondentka dříve učila na 

speciální škole. Respondentky vyučovaly na SZŠ předměty ošetřovatelství (4x), psychologie (3x), 

pedagogika (2x), sociální politika (1x), základy pečovatelství (1x), zooterapie (1x), věnovaly se také 

zajišťování praktické výuky (2x). 
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Obrázek 8. Složení výzkumného vzorku. (A) Složení výzkumného vzorku z hlediska zastoupených oborů 
vzdělávání. (B) Složení výzkumného vzorku z hlediska ročníků střední školy. 

3.3.3.2. PAS ve výuce na SZŠ v ČR 

V první výzkumné oblasti bylo naším cílem odpovědět na tři dílčí výzkumné otázky. První dílčí 

výzkumnou otázkou byla otázka VO1a: „Jak probíhá výuka o PAS na SZŠ v ČR?“. Protože se jedná 

o otázku poměrně širokou vyžadující deskriptivní přístup, nebyly stanoveny žádné hypotézy, ale 

informace byly zjišťovány jednak od studentů SZŠ formou kvantitativního šetření metodou on-line 

dotazníku, jednak od jejich učitelek formou polostrukturovaného interview s cílem zvýšit validitu 

výzkumného šetření a ověřit, zda se informace získané z obou zdrojů budou shodovat. Zjištěné 

informace z polostrukturovaných interview jsou shrnuty v tabulce (Tabulka 2), kompletní přepisy 

rozhovorů uvádíme v příloze (Příloha 8). 

 
 

R1 R2 R3 R4 souhrn 

Učí se studenti na 

Vaší škole o PAS? 
ne ano ano ano 75% 

Ve kterých 

předmětech se 

studenti učí o PAS? 

v žádných 

psychologie, 

pedagogika, 

sociální 

činnost 

pedagogika, 

základy 

pečovatelství 

ošetřova-

telství 

pedagogika 

(2x), 

psychologie, 

ošetřovatelství, 

pečovatelství 

Jsou studenti dobře 

připraveni na to, že 

se v praxi setkají 

s pacientem se 

specifickými 

potřebami? 

ano ano ano ano 100% 

Měli by se podle 

Vás studenti o PAS 

učit? 

ano ano ano ano 100% 

Tabulka 2. Výsledky analýzy kvalitativního šetření formou polostrukturovaného interview s pedagožkami na SZŠ.  
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Přibližně polovina ze studentů účastnících se workshopu AutFriendly (n = 140, 52 %) uvedla, 

že se ve škole učili o autismu, zbývající studenti se o PAS buď neučili, nebo uvedli, že neví (n = 103, 

39 %, respektive n = 24, 9 %) (Obrázek 9A). Pokud se studenti o problematice PAS učili, pak nejčastěji 

uvedli, že to bylo v předmětech psychologie (n = 88), ošetřovatelství (n = 41), pečovatelství (n = 8) nebo 

pedagogika (n = 7) (Obrázek 9B). V souladu s tím uvedlo v rozhovorech uvedlo 75 % pedagožek, že se 

studenti na jejich škole učí o problematice PAS (je třeba vzít v úvahu nízký počet respondentů 

kvalitativního šetření a také to, že některé studenty mohlo téma PAS ve výuce teprve čekat ve vyšších 

ročnících). Jako konkrétní předměty, ve kterých se studenti na jejich škole o PAS učí, byly uvedeny 

pedagogika (2x), psychologie, ošetřovatelství nebo pečovatelství. Výpovědi studentů a jejich pedagožek 

jsou tedy v souladu.  

Dále jsme se věnovali výzkumné otázce VO1b: „Jaké jsou znalosti studentů SZŠ v ČR o PAS?“. 

Znalosti studentů jame testovali ve vědomostní části on-line dotazníku, která byla sestavena na základě 

rešerše aktuální literatury o PAS a byla taktéž inspirována dotazníkem KCAHW určeného pro orientační 

zjišťování znalostí o problematice PAS u zdravotnického personálu (Bakare a kol. 2008) a podobnými 

výzkumnými šetřeními (Khaleel Abdullah 2015; Queisser 2016). Znění jednotlivých otázek je možno 

najít v tabulce v kapitole 3.3.3.3 (Tabulka 3). Maximální možný počet bodů v on-line kvízu byl 10. 

Bodový zisk 9-10 bodů jsme hodnotili jako vynikající znalost o problematice PAS, zisk 7-8 bodů jako 

znalost dobrou, zisk 5-6 bodů jako znalost průměrnou a méně než 5 bodů jako znalost špatnou. Medián 

zisku bodů v kvízu byl 7 bodů (průměr = 6,44, SD = 1,51), což odpovídá dobré znalosti. Vynikající 

znalost dosáhlo 8 % studentů, dobrou znalost dosáhlo 42 % studentů, průměrnou znalost dosáhlo 38 % 

studentů a 12 % studentů mělo pouze znalost špatnou (Obrázek 9D).  

Kromě výsledků znalostního kvízu nás také zajímalo, zda se studenti osobně setkali s osobou 

s PAS. Nadpoloviční většina studentů (n = 144, 54 %) uvedla, že se s osobou s PAS setkala (Obrázek 

9C). Další otázky byly zaměřeny na hodnocení vlastních znalostí o problematice PAS a hodnocení toho, 

jak by si student byl schopen poradit v případě, že by se ve své praxi setkal v osobou s PAS. Odpovědi 

na obě otázky byly vyjádřeny na pětibodové škále, hodnota jedna označovala největší míru znalostí či 

sebevědomí. Pro odpovědi na otázku „Jak dobře jsi (podle svého mínění) informován/a o tom, co je to 

autismus?“ byla odpověď č. 1 označena jako „Nejlíp, jak to jde, vím o něm všechno.“ Tuto odpověď 

zvolilo 12 % studentů (n = 60). Největší množství studentů (n = 193, 37 %) zvolilo variantu č. 3, tedy 

prostřední hodnotu na odpovědní škále. Nejhorším možným stupněm s hodnotou 5, který byl označen 

štítkem „Vůbec nevím, co je to autismus,“, hodnotilo své znalosti pouhé 1 % studentů (n = 6) (Obrázek 

9E).  

Poslední dílčí výzkumnou otázkou první oblasti byla otázka VO1c: „Jak jsou studenti SZŠ v ČR 

připraveni na situaci, ve které k nim do ordinace přijde pacient s PAS?“. V tomto případě jsme 

analyzovali odpovědi na otázku „Kdyby do ordinace, kde budeš pracovat, přišli rodiče s dítětem 

s autismem, věděl/a bys, jak se zachovat?“ Odpověď č. 1 byla označena jako „Určitě, nevyvedlo by mě 

to vůbec z míry.“. Tuto variantu zvolilo 19 % studentů (n = 99), tedy o sedm procent více než možnost 
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nejlepší informovanosti v předcházející otázce. Největší počet studentů (n = 180, 35 %) zvolil druhou 

variantu. Nejhorší variantu (5 – „Vůbec ne, byl/a bych bezradný/á.“) zvolila 4 % studentů (n = 21) 

(Obrázek 9F).  

V oblasti připravenosti studentů na setkání s pacientem se specifickými potřebami se výpovědi 

pedagožek získané v interview odlišovaly od výpovědí studentů. Zatímco studenti si obecně příliš 

nevěřili ve své informovanosti v problematice PAS ani v tom, že by si věděli rady, pokud by k nim do 

ordinace přišel pacient s PAS, 100 % respondentek kvalitativního šetření uvedlo, že studenti jsou na 

takovou situaci dobře připraveni. Např. respondentka R4 uvedla, že studenti jsou připraveni, „protože 

mají předmět psychologie a tam mají komunikaci s určitými typy nemocných, takže třeba s poruchou 

zraku, sluchu, mentální handicapy a tak dále. Takže to se probírá a tam je vždycky teoretická část 

a praktická. V těch cvičeních se studenti učí ty situace, do kterých se můžou dostat, a jak s tím pacientem 

pracovat.“ Situaci, kterou popisuje respondentka R4 považujeme za ideální, neboť vypovídá 

o kombinaci teorie a praxe, kterou lze považovat za velmi efektivní styl výuky. Většina studentů se ale 

přesto dobře připravena necítila, takže je možné, že pedagožky své studenty přeceňují. 

Všechny respondentky shodně uvedly, že téma PAS považují za důležité a že studenti by se měli 

v rámci vzdělávání o přístupu k pacientům s PAS učit. Důvody dokládaly různými zkušenostmi z praxe, 

například včetně studia studentů s PAS na jejich školách, o kterém se zmínily tři ze čtyř respondentek. 

Rozvinout problematiku studia studentů s PAS na SZŠ by tedy mohlo být zajímavým námětem pro další 

výzkum. 
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Obrázek 9. Informovanost studentů českých SZŠ o problematice PAS. (A) Podíl studentů, kteří uvedli, že se učili 
o PAS či nikoli. (B) Předměty, ve kterých se studenti učili o problematice PAS. (C) Podíl studentů, kteří se osobně 
setkali s osobou s PAS. (D) Dosažené skóre ve znalostním kvízu. (E,F) Odpovědi studentů na otázky sledující vlastní 
hodnocení znalostí o problematice PAS a sebevědomí v případě hypotetické situace přijetí pacienta s PAS 
v ordinaci. 1 = největší znalosti či nejlepší míra připravenosti, 5 = nejhorší znalosti či nejhorší míra připravenosti. 
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3.3.3.3. Vliv workshopu na znalosti a sebevědomí studentů 

V druhé oblasti výzkumu jsme odpovídali na výzkumnou otázku VO2: „Zlepší workshop 

AutFriendly sebehodnocení a znalosti studentů SZŠ v ČR v problematice PAS a přístupu k pacientům 

s PAS?“. Pro její zodpovězení jsme využili analýzu odpovědí studentů na otázky z on-line dotazníku, 

který vyplňovali ve dvou časových bodech – před začátkem workshopu a na jeho konci. Očekávali jsme, 

že po skončení workshopu se zlepší výsledek studentů ve vědomostní části on-line dotazníku (deset 

uzavřených otázek o problematice PAS a poskytování lékařské péče pacientům s PAS), že se zlepší 

jejich vlastní vnímání informovanosti o problematice PAS a že se zlepší jejich sebevědomí 

v hypotetické situaci, kdy by měli poskytnout lékařskou péči dítěti s PAS ve své praxi.  

Pro adresování hypotézy H2a: „Po absolvování workshopu budou výsledky studentů ve 

znalostním kvízu lepší než před jeho absolvováním,“ jsme srovnali výsledek vědomostní části on-line 

dotazníku na začátku workshopu a na jeho konci (Obrázek 10A). Před absolvováním workshopu byl 

průměrný zisk bodů v kvízu 6,44 bodů (medián = 7, SD = 1,51), po absolvování potom 8,80 bodů 

(medián = 9, SD = 1,12). Wilcoxonův párový test prokázal statisticky významný rozdíl mezi dosaženým 

skóre před workshopem a po workshopu (p-hodnota < 0,0001), hypotézu H2a tedy hodnotíme jako 

platnou.  

Podíváme-li se na výsledek v jednotlivých položkách dotazníku, zjistíme, že v devíti z deseti 

otázek testu došlo ke statisticky významnému zvýšení počtu správných odpovědí při srovnání začátku 

a konce workshopu (Tabulka 3, Fisherův exaktní test). Největší rozdíl v odpovědích byl pozorován 

u otázek č. 4 a 7. U otázky č. 4 („Nějakou z poruch autistického spektra trpí přibližně 1 člověk 

z 10 000.“) došlo ke zlepšení o 64 %. Tak velké zvýšení počtu správných odpovědí si vysvětlujeme 

především tím, že v této otázce je testována znalost typická pro krátkodobou paměť a také tím, že byla 

v přednášce ilustrována na analogii s počtem žáků ve třídě, tzn. že četnost PAS je taková, že pokud 

bychom spojili tři třídy, už by na toto množství studentů připadal jeden student s PAS. Otázka s druhým 

nejvyšším zvýšením počtu správných odpovědí se týkala přímo problematiky specifik lékařské péče 

u pacientů s PAS („Někteří lidé s autismem mají sníženou citlivost k bolesti.“). Fakt, že došlo 

k významnému zvýšení správných odpovědí tedy hodnotíme jako obzvlášť významný, neboť značí to, 

že studenti na konci workshopu lépe chápali možný konflikt projevů diagnózy PAS a poskytnutí 

lékařského ošetření. Naopak u otázky č. 1 („Autismus postihuje pouze chlapce.“) bylo pozorováno malé 

snížení počtu správných odpovědí z 96,6 % správných odpovědí na začátku workshopu na 94,4 % 

správných odpovědí na jeho konci (Tabulka 3). Pozorovaný rozdíl nebyl statisticky významný 

a pohybuje se tedy v rámci statistické chyby. Nicméně dle našeho názoru je způsoben také tím, že již 

při prvním testování byla u Otázky č. 1 velmi vysoká úspěšnost, takže prostor pro zlepšení byl malý.  

Platnost hypotézy H2b: „Po absolvování workshopu budou studenti podle svého vlastního 

hodnocení lépe informováni o tom, co je to autismus,“ byla vyhodnocena jakožto srovnání odpovědí 

studentů na otázku „Jak dobře jsi (podle svého mínění) informován/a o tom, co je to autismus?“ před 

začátkem workshopu a na jeho konci (Obrázek 10B). Studenti měli možnost odpovídat na pětibodové 
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škále, přičemž hodnota 1 byla popsána jako „Nejlíp, jak to jde, vím o něm všechno.“ a hodnota 5 byla 

označena popisem „Vůbec nevím, co je to autismus.“. Před workshopem zvolila největší část studentů 

odpověď 3 (59,6 % studentů), zatímco po workshopu zvolila největší část studentů odpověď 2 (55,2 % 

studentů). Odpovědi byly zaznamenány do kontingenčních tabulek a rozdíl v rozložení odpovědí před 

a po workshopu byl testován s pomocí Fisherova exaktního testu, který odhalil statisticky významný 

rozdíl (p-hodnota < 0,0001). Hypotézu H2b tedy považujeme za platnou.  

Platnost hypotézy H2c: „Po absolvování workshopu budou studenti podle svého vlastního 

hodnocení lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace přijde dítě s PAS,“ byla vyhodnocena 

analogicky jako bylo popsáno u hypotézy H2b. Byla využita odpověď na otázku v on-line dotazníku 

„Kdyby do ordinace, kde budeš pracovat, přišli rodiče s dítětem s autismem, věděl/a bys, jak se 

zachovat?“. Odpovědi na pětibodové odpovědní škále byly popsány jako 1 – „Určitě, nevyvedlo by mě 

to vůbec z míry.“ a 5 – „Vůbec ne, byl/a bych bezradný/á.“. Před workshopem zvolila největší 

 

 

Obrázek 10. Vliv absolvování workshopu na znalosti studentů o problematice PAS a sebevědomí v hypotetické 
situaci setkání s osobou s PAS ve své praxi. (A) Počet správných odpovědí ve znalostním kvízu o PAS před 
začátkem workshopu (modrá barva) a na jeho konci (růžová barva). Maximální možný počet bodů v kvízu byl 10. 
P-hodnota byla určena pomocí jednostranné alternativy Wilcoxonova párového testu. (B, C) Vývoj odpovědí na 
otázky sledující vlastní hodnocení znalosti o problematice PAS a sebevědomí v hypotetické situaci před začátkem 
workshopu (modrá barva) a na jeho konci (růžová barva). 1 = největší znalosti či nejlepší míra připravenosti, 5 = 
nejhorší znalosti či nejhorší míra připravenosti. P-hodnota byla určena pomocí Fisherova exaktního testu.  
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část studentů variantu 3 (44,6 %), zatímco po skončení workshopu volila největší část studentů možnost 

2 (49,2 %) či dokonce 1 (30,6 %) (Obrázek 10C). Mezi rozložením odpovědí před workshopem a po 

workshopu byl prokázán statisticky významný rozdíl (Fisherův exaktní test, p-hodnota < 0,0001).  

Získaná data ukazují platnost všech tří dílčích hypotéz v oblasti vlivu absolvování workshopu 

na znalosti a sebevědomí studentů. V souhrnu tedy můžeme říci, že po skončení workshopu se zlepšily 

znalosti studentů o problematice PAS (přestože hodnocení tohoto zlepšení formou test-retest má určitá 

úskalí, která diskutujeme v kapitole 3.3.5.). Tento závěr je podpořen i výsledkem plynoucím z druhé 

hypotézy, ve které bylo zjištěno, že studenti sami hodnotí svoji informovanost o problematice PAS po 

skončení workshopu lépe než na jeho začátku. Za nejdůležitější zprávu ovšem považujeme fakt, že po 

skončení workshopu si studenti obecně více věřili v tom, že by si uměli vědět rady v situaci, kdy by 

k nim do ordinace přišli rodiče s dítětem s PAS.  

Číslo otázky Znění otázky 
Správná 

odpověď 

Správně 

před  

Správně 

po  

p-

hodnota  

Otázka 1 
Autismus postihuje pouze 

chlapce. Neplatí 96,6 % 94,4 % 0,93 

Otázka 2 
Autismus je způsoben 

očkováním. Neplatí 92,1 % 99,6 % < 0,0001 

Otázka 3 
Autismus se v současné době 

nedá vyléčit. Platí 64,4 % 89,5 % < 0,0001 

Otázka 4 

Nějakou z poruch autistického 

spektra trpí přibližně 1 člověk 

z 10 000. 

Neplatí 24,3 % 87,9 % < 0,0001 

Otázka 5 

Někteří lidé s autismem 

nekomunikují slovy, ale jiným 

způsobem, např. pomocí 

počítače nebo obrázkových 

karet. 

Platí 78,3 % 99,2 % < 0,0001 

Otázka 6 
Lidé s autismem mohou být 

nadprůměrně inteligentní. Platí 80,9 % 95,6 % < 0,0001 

Otázka 7 
Někteří lidé s autismem mají 

sníženou citlivost k bolesti. Platí 56,2 % 94,4 % < 0,0001 

Otázka 8 

Děti s autismem jsou obecně 

velmi inteligentní, proto je 

vždy potřeba jim vše pečlivě 

a dopodrobna popsat. 

Neplatí 21,0 % 46,4 % < 0,0001 

Otázka 9 

S autismem se často pojí další 

potíže, např. epilepsie, 

spánkové problémy 

a gastrointestinální problémy. 

Platí 70,4 % 92,3 % < 0,0001 

Otázka 10 

Při ošetřování dětí s autismem 

je vždy nejlepším přístupem 

celková anestezie. 

Neplatí 59,6 % 81,0 % < 0,0001 

Tabulka 3. Změny v odpovědích na otázky v kvízu testujícím znalosti o PAS před workshopem a po workshopu. 
Uvedena jsou procenta správných odpovědí. P-hodnota byla určena pomocí jednostranné alternativy Fisherova 
exaktního testu.  
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3.3.3.4. Vliv absolvované školní výuky o PAS na sebehodnocení a znalosti studentů 

V třetí oblasti výzkumného šetření jsme si kladli za cíl zodpovědět výzkumnou otázku „Má 

skutečnost, zda se student ve výuce učil o PAS, vliv na jeho sebehodnocení a znalosti o problematice 

PAS a přístupu k pacientům s PAS?“. V hypotézách H3a – H3c jsme stanovili předpoklad, že pokud 

student absolvoval školní výuku o PAS, budou lepší jeho znalosti o problematice PAS, bude podle svého 

mínění lépe informován o tom, co je to autismus, a bude si také více věřit, že by si věděl rady v situaci 

poskytnutí lékařské péče osobě s PAS. Dále jsme předpokládali, že vliv bude mít také to, jaký ročník 

student navštěvuje, neboť studenti ve vyšších ročnících by měli mít podle našeho předpokladu více 

obecných zkušeností (i případných zkušeností týkajících se PAS) a větší sebevědomí k samostatnému 

vykonávání ošetřovatelské praxe. Z důvodu malé velikosti skupin studentů navštěvujících 1. ročník (n 

= 20) a 2. ročník (n = 6, viz též Obrázek 8B) jsme pro statistickou analýzu tyto dvě skupiny sloučili.  

Abychom ověřili platnost hypotéz H3a a H3d: „Studenti, kteří uvedou, že se již učili o PAS 

(resp. studenti z vyšších ročníků SŠ), dosáhnou v kvízu lepších výsledků než studenti, kteří se o PAS 

ještě neučili.“, srovnali jsme skóre dosažené v úvodní verzi on-line kvízu u studentů, kteří uvedli, že se 

učili či neučili o PAS (H3a), respektive u studentů z různých ročníků (Obrázek 11A, D). Kruskal-

Wallisův test neprokázal ani v jednom případě signifikantní rozdíl mezi testovanými skupinami (p-

hodnota > 0,05), takže jsme platnost hypotéz H3a a H3d nepotvrdili.  

Přestože data neukazují žádný rozdíl ve výsledku kvízu, zjistili jsme, že studenti, kteří uvedli, 

že se učili o PAS, také vypověděli, že jsou podle svého mínění lépe informováni o tom, co je to autismus 

(Obrázek 11B, Kruskal-Wallis test, p-hodnota < 0,0001, Dunnův post-test pro skupiny „Ano“ a „Ne“ p-

hodnota < 0,0001; pro ostatní skupiny > 0,05). Potvrdili jsme tedy planost hypotézy H3b: „Studenti, 

kteří uvedou, že se již učili o PAS, budou podle svého vlastního hodnocení lépe informováni o tom, co 

je to autismus“. Naproti tomu jsme neprokázali žádný vliv ročníku na hodnocení vlastní informovanosti 

o problematice PAS (Obrázek 11E, Kruskal-Wallis test, p-hodnota > 0,05), neprokázali jsme tudíž 

platnost hypotézy H3e: „Studenti z vyšších ročníků budou podle svého vlastního hodnocení lépe 

informováni o tom, co je to autismus.“ 

Nakonec jsme rozhodovali o platnosti hypotéz H3c a H3f: „Studenti, kteří uvedou, že se již učili 

o PAS (resp. studenti z vyšších ročníků SŠ), budou podle svého vlastního hodnocení lépe připraveni na 

situaci, kdy k nim do ordinace přijde dítě s PAS.“ Ani v jednom z testovaných případů nebyla prokázána 

platnost hypotézy (Obrázek 11C, F; Kruskal-Wallis test, p > 0,05). 

Souhrnně lze říci, že ve snaze prokázat, že u studentů SZŠ existuje souvislost mezi 

absolvováním školní výuky o problematice PAS a sebehodnocením a znalostmi o problematice PAS, 

jsme neuspěli. Jedinou hypotézou, jejíž platnost jsme prokázali, byla hypotéza H3b, která předpokládá, 

že studenti, kteří absolvovali školní výuku o PAS, budou dle svého mínění lépe informováni o tom, co 

je to autismus. Tento fakt je očividně v rozporu s tím, že se nám nepodařilo prokázat žádný rozdíl mezi 

reálnými znalostmi studentů, kteří výuku absolvovali či nikoli (H3a). Jedním možným vysvětlením 

tohoto nesouladu je možnost, že studenti sice absolvovali výuku, avšak buďto si látku nepamatují, nebo 
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se učili jiné informace, než na které se dotazujeme v našem on-line kvízu. V tomto scénáři je tedy 

dokonce možné, že výuka o PAS zhoršuje reálnou připravenost studenta na situaci kontaktu s pacientem 

s PAS, neboť jeho znalosti o PAS neodpovídají realitě, přestože je přesvědčen o opaku. Druhým 

možným vysvětlením je, že náš on-line kvíz netestuje reálné znalosti studentů o problematice PAS.  

 

 

Obrázek 11. Vliv absolvované školní výuky na znalosti a sebevědomí studentů v problematice PAS. (A) Počet 
správných odpovědí ve znalostním kvízu o PAS v závislosti na tom, zda se studenti učili ve škole o PAS (růžová 
barva), neučili se (modrá barva) či neví (šedá barva). Maximální možný počet bodů v kvízu byl 10. (B,C) Odpovědi 
na otázky sledující vlastní hodnocení znalosti o problematice PAS a sebevědomí u studentů, kteří se učili o PAS 
(růžová barva), neučili o PAS (modrá barva), nebo neví (šedá barva). 1 = největší znalosti či nejlepší míra 
připravenosti, 5 = nejhorší znalosti či nejhorší míra připravenosti. (D-F) Analogicky k panelům A-C, jednotlivé 
kategorie reprezentují studenty z 1. nebo 2. ročníku (červená barva), 3. ročníku (zelená barva), 4. ročníku (světle 
modrá barva) nebo VOŠ (fialová barva). (A-F) P-hodnota byla určena Kruskal-Wallisovým testem.  
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3.3.3.5. Vliv osobní zkušenosti na sebehodnocení a znalosti 

Výzkumná otázka VO4 si kladla za cíl zjistit, zda „má skutečnost, že se student osobně setkal 

s člověkem s PAS, vliv na jeho sebehodnocení a znalosti o problematice PAS a přístupu k pacientům 

s PAS.“ Předpokládali jsme, že studenti, kteří se osobně setkali s člověkem s PAS, budou mít lepší 

znalosti o problematice PAS, budou podle svého mínění lépe informováni o tom, co je to autismus, 

a budou si také více věřit, že by si věděli rady v situaci poskytnutí lékařské péče osobě s PAS. Na 

základě tohoto předpokladu jsme stanovili hypotézy H4a – H4c.  

Pro stanovení platnosti hypotézy H4a: „Studenti, kteří se osobně setkali s osobou s PAS, 

dosáhnou v kvízu lepších výsledků než studenti, kteří se s osobou s PAS nesetkali,“ jsme srovnali 

dosažené skóre v úvodním on-line kvízu u studentů, kteří uvedli, že se setkali s osobou s PAS, či nikoli 

(Obrázek 12A). Mezi jednotlivými skupinami nebyl prokázán statisticky významný rozdíl (Kruskal-

Wallis test, p-hodnota > 0,05), neprokázali jsme tedy platnost hypotézy H4a.  

Platnost hypotézy H4b: „Studenti, kteří se osobně setkali s osobou s PAS, budou podle svého 

vlastního hodnocení lépe informováni o tom, co je to autismus,“ byla testována sledováním rozdílu 

v odpovědi na otázku „Jak dobře jsi (podle svého mínění) informován/a o tom, co je to autismus?“ mezi 

skupinami studentů, kteří se osobně setkali s osobou s PAS či nikoli (Obrázek 12B). Na rozdíl od 

výsledku on-line kvízu, v tomto případě se odpovědi v jednotlivých skupinách lišily a bylo zjištěno, že 

studenti, kteří se osobně setkali s osobou s PAS jsou podle svého mínění lépe informováni 

o problematice PAS (Kruskal-Wallis test, p-hodnota = 0,008, Dunnův post-test pro skupiny „Ano“ 

a „Ne“ p-hodnota = 0,006; pro ostatní skupiny > 0,05). 

Hypotéza H4c: „Studenti, kteří se osobně setkali s osobou s PAS, budou podle svého vlastního 

hodnocení lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace přijde dítě s PAS,“ byla adresována 

analogicky jako hypotéza H4b. Kruskal-Wallisův test neprokázal rozdíl mezi skupinami, hypotézu H4c 

tedy nepovažujeme za platnou.  

V souhrnném hodnocení výzkumné otázky VO4 soudíme, že osobní zkušenost se setkáním 

s osobou s PAS nemá vliv na znalost studentů o problematice PAS ani na jejich sebevědomí při 

hodnocení, zda by si dokázali poradit v situaci ošetření pacienta s PAS. Na druhou stranu, osobní 

zkušenost hraje roli v názoru studentů na to, jak dobře jsou dle vlastního mínění informováni o tom, co 

je to autismus. Studenti, kteří se osobně setkali s člověkem s PAS jsou podle svého mínění lépe 

informováni o tom, co je to autismus, než studenti, kteří se s člověkem s PAS nesetkali či neví. Tento 

trend je obdobný jako u výzkumné otázky VO3. Zdá se tedy, že absolvování výuky o problematice PAS 

či osobní setkání s člověkem s PAS přiměje studenty více si věřit ve svých znalostech o problematice 

PAS. Jak již bylo ovšem zmíněno, ani v tomto případě neplatí, že by studenti, kteří se setkali s osobou 

s PAS, skutečně měli reálné správné znalosti o problematice PAS.  
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Obrázek 12. Vliv osobní zkušenosti na znalosti a sebevědomí studentů v problematice PAS. (A) Počet správných 
odpovědí ve znalostním kvízu o PAS v závislosti na tom, zda se studenti osobně setkali s osobou s PAS (růžová 
barva), nesetkali se (modrá barva) či neví (šedá barva). Maximální možný počet bodů v kvízu byl 10. (B,C) 
Odpovědi na otázky sledující vlastní hodnocení znalosti o problematice PAS a sebevědomí u studentů, kteří se 
osobně setkali s osobou s PAS (růžová barva), nesetkali se (modrá barva) či neví (šedá barva). 1 = největší znalosti 
či nejlepší míra připravenosti, 5 = nejhorší znalosti či nejhorší míra připravenosti. (A-C) P-hodnota byla určena 
pomocí neparametrického Kruskal-Wallisova testu.  

3.3.3.6. Reálné hodnocení vlastních znalostí a souvislost znalostí studentů s jejich sebevědomím 

V poslední části výzkumného šetření jsme se věnovali otázkám, které s hlavní výzkumnou 

otázkou souvisí spíše nepřímo, nicméně považujeme je za extrémně důležité vzhledem k jejich 

potenciálu odhalit, zda studenti mají reálnou představu o svých znalostech o problematice PAS, 

a přispět ke stanovení reliability našeho výzkumného šetření.  

Většina závěrů vyplývajících z našeho výzkumného šetření se zakládá na vlastních výpovědích 

studentů. Je tedy zcela zásadní zjistit, zda v podmínkách nastavených v našem výzkumném šetření 

studenti vypovídají pravdivě a zda jsou schopni reálně zhodnotit své znalosti a schopnosti. Ve 

výzkumné otázce VO5 zjišťujeme, zda „jsou studenti schopni reálně odhadnout své znalosti o PAS“. 

Na základě předpokladu, že toto tvrzení je pravdivé, jsme formulovali hypotézu H5: „Studenti, kteří 

budou v kvízu dosahovat lepších výsledků, budou podle svého mínění lépe informováni o tom, co je to 

autismus.“. Spearmanův korelační test mezi výsledkem v kvízu a odpovědí na otázku „Jak dobře jsi 

(podle svého mínění) informován o tom, co je to autismus?“ prokázal silnou negativní korelaci (p-

hodnota < 0,0001), která vzhledem k využitým škálám značí platnost hypotézy H5 (Obrázek 13A). 
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Největší procento studentů hodnotilo své znalosti stupněm 2 a zároveň dosáhlo 9 z 10 bodů v kvízu 

(n = 67), druhou nejčastější situací bylo hodnocení znalostí stupněm 3 při dosažení 7 z 10 bodů v kvízu 

(n = 50).  

Ve výzkumné otázce VO6 bylo naším cílem zjistit, „jak souvisí reálné znalosti studentů 

o problematice PAS s jejich sebevědomím ke zvládnutí situace poskytnutí lékařské péče pacientovi 

s PAS“. Naším předpokladem, na jehož základě jsme formulovali hypotézu H6, bylo, že studenti, kteří 

budou v kvízu dosahovat lepších výsledků, budou podle svého mínění také lépe připraveni na situaci, 

kdy k nim do ordinace přijde dítě s PAS. Hypotéza byla adresována pomocí Spearmanova korelačního 

testu, jehož výsledek odhalil silnou korelaci mezi reálnými znalostmi testovanými on-line kvízem 

a hodnocením toho, jak by si studenti bylo schopni poradit v hypotetické situaci nutnosti poskytnutí 

ošetření dítěti s PAS (Obrázek 13B). Studenti, kteří dosáhli lepšího výsledku v on-line kvízu, si tedy 

zároveň více věřili, že by byli dobře připraveni na popsanou situaci (Spearmanův korelační test, p-

hodnota < 0,0001), hypotéza H6 tedy platí. Největší procento studentů hodnotilo své sebevědomí 

stupněm 2 a zároveň dosáhlo 9 z 10 bodů v kvízu (n = 54), druhou nejčastější situací bylo hodnocení 

sebevědomí stupněm 3 při dosažení 7 z 10 bodů v kvízu (n = 39).  

Třetí výzkumnou otázkou v oblasti hodnocení vlastních znalostí byla otázka VO7: „Jak souvisí 

přesvědčení studentů o vlastní znalosti problematiky PAS s jejich sebevědomím ke zvládnutí situace 

poskytnutí lékařské péče pacientovi s PAS?“. Naším předpokladem v hypotéze H7 bylo, že „studenti, 

kteří budou podle svého mínění lépe informováni o tom, co je to autismus, budou podle svého mínění 

lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace přijde dítě s PAS“. V souladu s naším předpokladem 

se studenti nejčastěji rozhodovali pro hodnocení v obou otázkách stejně, nejčastěji na obě otázky 

odpovídali stupněm 2 (n = 104) nebo stupněm tři (n = 95). Mezi odpověďmi studentů na tyto dvě otázky 

byla prokázána silná pozitivní korelace (Spearmanův korelační koeficient, p-hodnota < 0,0001) 

(Obrázek 13C). Hypotézu H7 tedy považujeme za platnou. 

Prokázali jsme, že studenti, kteří jsou podle svého mínění dobře informováni o tom, co je to 

autismus, skutečně dosahují lepších výsledků v on-line kvízu. Stejnou souvislost pozorujeme i v případě 

hodnocení toho, jak jsou podle svého mínění studenti připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace přijde 

pacient s PAS – studenti, kteří si myslí, že jsou připraveni lépe, zároveň dosahují lepších výsledků v on-

line kvízu.  

Za zajímavý považujeme fakt, že studenti, kteří dosáhli v kvízu nejlepšího výsledku 10 bodů 

z 10 možných, hodnotili svoji informovanost většinou hodnotou „2“, tedy druhou nejlepší. Oproti tomu 

studenti, kteří hodnotili svoji informovanost nejlepším možným stupněm „1 – Nejlíp, jak to jde, vím 

o něm všechno.“, získávali nejčastěji 8 nebo 9 bodů z 10. Tento fenomén je patrný i u hodnocení 

připravenosti na situaci, kdy mají studenti poskytnout zdravotnickou péči dítěti s PAS, a může být podle 

nás odrazem faktu, že nejúspěšnější studenti jsou si zároveň vědomi toho, že jejich znalosti mají určité 

limity a že se mohou mýlit. Zdá se tedy, že mají menší sebevědomí než studenti, kteří dosahují horších 

výsledků. 
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Obrázek 13. Reálné zhodnocení vlastních znalostí a souvislost znalostí se sebevědomím. (A-C) Počty studentů, 
kteří odpověděli uvedenými odpověďmi. Velikost a barevný odstín bublin znázorňují počet odpovědí. P-hodnota 
byla stanovena pomocí Spearmanova korelačního testu.  
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3.3.4. Shrnutí a interpretace výsledků výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak jsou studenti českých SZŠ informováni 

o problematice PAS a zmapovat, jaké faktory přispívají k jejich informovanosti. Předpokládali jsme, že 

znalosti studentů jsou ovlivněny množstvím různých faktorů, konkrétně školní výukou (zda se učili 

o PAS ve škole či nikoli), ročníkem studia nebo osobní zkušeností s lidmi s PAS. Dále jsme 

předpokládali, že znalosti studentů a jejich připravenost na situaci ošetření pacienta s PAS se zlepší po 

absolvování workshopu AutFriendly. Níže shrnujeme, k jakým výzkumným závěrům jsme dospěli, a 

v tabulce uvádíme všechny výsledky provedených statistických analýz (Tabulka 4). 

V první výzkumné oblasti jsme se snažili popsat, jak se promítá téma PAS do výuky na SZŠ 

v ČR. Zjistili jsme, že přibližně polovina studentů z našeho výzkumného vzorku se během absolvované 

výuky dozvěděla o tématu PAS, a to nejčastěji v předmětech psychologie, ošetřovatelství, pečovatelství 

a pedagogika. Toto zjištění potvrdily i dotázané pedagožky, které navíc uvedly, že téma PAS považují 

za velmi důležité a studenti by se o něm měli ve výuce dozvědět. Znalosti studentů jsme hodnotili v on-

line kvízu, jehož výsledky ukázaly, že 8 % studentů má vynikající znalost o PAS, 42 % studentů má 

dobrou znalost o PAS, průměrnou znalost dosáhlo 38 % studentů a 12 % studentů mělo pouze znalost 

špatnou. V souladu s výsledky on-line kvízu bylo 49 % studentů přesvědčeno, že je velmi dobře nebo 

dobře informováno o problematice PAS. O něco více studentů, 54 %, uvedlo, že by je vůbec nebo skoro 

vůbec nevyvedlo z míry, pokud by k nim do ordinace přišli rodiče s dítětem s PAS. Pouze polovina 

studentů je tedy poměrně dobře informována o problematice PAS a zároveň přesvědčena, že jsou 

připraveni situaci ošetření pacienta s PAS zvládnout, což poskytuje velký prostor pro zlepšení. 

V druhé výzkumné oblasti jsme sledovali dopad workshopu na sebehodnocení a znalosti 

studentů. Naším předpokladem bylo, že po absolvování workshopu se zlepší jejich výsledek v on-line 

kvízu, zlepší se jejich vnímání vlastní informovanosti o problematice PAS a budou podle svého 

vlastního mínění lépe připraveni na situaci, kdy k nim do ordinace přijde pacient s PAS. Získaná data 

potvrdila platnost všech hypotéz a soudíme tedy, že workshop AutFriendly skutečně přispěl ke zvýšení 

informovanosti studentů o problematice PAS. Jak uvádíme i v kapitole 3.3.5, je samozřejmé, že on-line 

kvíz (a tím spíše jeho opakovaná administrace s časovým odstupem 1,5 hodiny) nemůže sloužit jako 

nástroj pro dokonalé zhodnocení skutečných znalostí studentů o PAS. Za důležitější výsledek než 

samotné zlepšení skóre v kvízu proto považujeme změnu v sebehodnocení studentů, co se týče 

informovanosti o PAS i připravenosti setkat se s pacientem s PAS v praxi. Věříme, že pokud si studenti 

důvěřují, že situaci dokážou zvládnout, přispěje to k jejich klidnému jednání, které je jedním 

z nejdůležitějších faktorů úspěšné komunikace s člověkem s PAS podle odborné literatury i doporučení 

VVOZP (Čadilová a Žampachová 2012; MZČR 2016; Thorová 2016). 

Cílem třetí výzkumné oblasti bylo zjistit, jaký vliv má na sebehodnocení a znalosti studentů 

školní výuka. Nejprve jsme sledovali, zda se odpovědi liší u studentů, kteří absolvovali výuku o PAS či 

nikoli. Zjistili jsme, že jedinou otázkou, u níž odpovídali studenti se zkušeností výuky odlišně od 

studentů, kteří výuku neabsolvovali, byla otázka „Jak jsi (podle svého mínění) informován o tom, co je 



 

53 

to autismus?“. Studenti, kteří absolvovali výuku o PAS, byli podle svého přesvědčení statisticky 

významně lépe informováni než studenti, kteří výuku neabsolvovali. Toto jejich přesvědčení je ale 

v rozporu s výsledkem obou skupin v on-line kvízu, kde nebyl prokázán rozdíl. Je tedy možné, že 

studenti, kteří odpověděli, že absolvovali výuku o PAS, volili sebevědomější varianty odpovědí proto, 

že byli sami přesvědčeni o tom, že jsou díky absolvování výuky informováni lépe. Fakt, že tomu tak ve 

skutečnosti není, můžeme vysvětlit buď tím, že se studenti ve výuce nedozví informace, které 

považujeme v našem on-line kvízu za důležité, nebo tím, že tyto informace zapomenou. Za povšimnutí 

ale stojí, že odpovědi studentů, kteří absolvovali výuku o PAS či nikoli, se nelišily v odpovědi na otázku 

zjišťující, jak jsou studenti připraveni na reálnou situaci ošetření pacienta s PAS. Můžeme tedy vyvodit, 

že studenti si obecně myslí, že školní výuka zvýší jejich znalosti o problematice PAS, ale nepřipraví je 

na realitu v praxi.  

Ve čtvrté oblasti našeho šetření jsme mapovali, jaký vliv má na znalosti a připravenost studentů 

SZŠ jejich osobní zkušenost s PAS. Předpokládali jsme, že studenti, kteří se osobně setkali s člověkem 

s PAS, budou mít lepší reálné znalosti o PAS a také že budou více přesvědčeni o své informovanosti 

v problematice PAS a připravenosti na situaci ošetření pacienta s PAS. Jediným předpokladem, který 

naše výzkumné šetření potvrdilo, byla souvislost osobní zkušenosti a hodnocení vlastní informovanosti 

o problematice PAS. Studenti, kteří se osobně setkali s člověkem s PAS, byli přesvědčeni, že jsou o PAS 

lépe informováni než studenti, kteří se s člověkem s PAS nesetkali. Obdobně jako v předchozí oblasti, 

ani zde ale nebyl prokázán rozdíl v reálných znalostech. Nabízí se vysvětlení, že studenti si z osobního 

setkání s osobou s PAS odnesli určité zkušenosti, které ovšem nepostačují k pochopení kontextu PAS 

a celého spektra příznaků, kterými se lidé s PAS mohou vyznačovat.  

V poslední oblasti jsme si kladli otázky, jak spolu souvisí reálné znalosti studentů, přesvědčení 

studentů o vlastní informovanosti o problematice PAS, a přesvědčení, že by si studenti dokázali poradit 

v situaci, kdy by do jejich ordinace přišel pacient s PAS. Díky těmto otázkám jsme mohli studovat 

jednak to, zda jsou studenti schopni reálně vyhodnotit své vlastní znalosti (což značně přispívá ke 

zvýšení reliability našeho výzkumného šetření) a jednak to, jak je sebevědomí studentů v přístupu 

k pacientům s PAS ovlivněno znalostmi o PAS. Prokázali jsme, že studenti dovedli dobře odhadnout 

své znalosti o problematice PAS a že odhad vlastních znalostí o PAS koreloval se sebevědomím 

v přístupu k ošetření pacienta s PAS. Studenti, kteří si více věřili, že by dokázali zvládnout situaci 

příchodu pacienta s PAS do ordinace, také dosahovali lepších výsledků ve vědomostním kvízu.  
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Výzk. 

otázka 
Hypotéza Statistický test P-hodnota 

Je 

hypotéza 

platná? 

Oblast 2 – Dopad workshopu na sebehodnocení a znalosti studentů 

VO2 H2a 
Wilcoxonův párový test, 

jednostranná alternativa 
p < 0,0001 Ano 

 H2b Fisherův exaktní test p < 0,0001 Ano 

 H2c Fisherův exaktní test p < 0,0001 Ano 

Oblast 3 – Vliv školní výuky o PAS na sebehodnocení a znalosti studentů 

VO3 H3a Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

 H3b 
Kruskal-Wallisův test, 

Dunnův post-test 

p < 0,0001,  

Dunn „Ano“ vs. „Ne“: 

p < 0,0001 

Ano 

 H3c Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

 H3d Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

 H3e Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

 H3f Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

 H3g Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

Oblast 4 – Vliv osobní zkušenosti na sebehodnocení a znalosti 

VO4 H4a Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

 H4b 
Kruskal-Wallisův test, 

Dunnův post-test 

p = 0,008 

Dunn „Ano“ vs. „Ne“: 

p = 0,006 

Ano 

 H4c Kruskal-Wallisův test p > 0,05 Ne 

Oblast 5 – Reálné hodnocení vlastních znalostí a souvislost znalostí studentů s jejich 

sebevědomím 

VO5 H5 
Spearmanův korelační test, 

jednostranná alternativa 
p < 0,0001 Ano 

 H6 
Spearmanův korelační test, 

jednostranná alternativa 
p < 0,0001 Ano 

 H7 
Spearmanův korelační test, 

jednostranná alternativa 
p < 0,0001 Ano 

Tabulka 4. Výsledky statistické analýzy kvantitativního výzkumného šetření.  

3.3.5. Limity výzkumného šetření 

Jsme si vědomi, že naše výzkumné šetření má několik nedostatků, které je nutné brát v potaz při 

interpretaci dat a vyvozování závěrů. Především, naším primárním cílem nebylo realizovat výzkumné 

šetření, ale uskutečnit workshop, který zvýší informovanost studentů SZŠ o PAS. Proto jsme tedy museli 

ve výzkumné metodologii hledat kompromis, který by umožnil zařadit výzkumné šetření do přednášky 

tak, aby nebyla příliš omezena časová dotace na workshop a také aby studenti neztratili motivaci k účasti 
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na workshopu např. kvůli dlouhému monotónnímu vyplňování dotazníku. Zvolili jsme tedy krátký on-

line kvíz s pouhým minimem otázek, které postačovaly pro adresování zvolených hypotéz. Pokud by 

byla časová dotace na organizaci výzkumného šetření delší, bylo by samozřejmě možné zařadit další 

okruhy otázek, které by mohly také přinést zajímavá data.  

Co se týče otázek, které jsme do výzkumného šetření zařadili, není bohužel v našich možnostech 

ověřit, že testují reálné znalosti studentů o problematice PAS. Jak již bylo řečeno výše, při tvorbě otázek 

v on-line kvízu jsme se inspirovali u dostupných zahraničních nástrojů pro zjišťování znalostí 

o problematice PAS. Vzhledem k tomu, že např. u dotazníku KCAHW nesouhlasíme s některými 

položkami, rozhodli jsme se vytvořit otázky vlastní, které dle našeho názoru lépe odpovídají potřebám 

dotazníku pro cílovou skupinu studentů středních škol. Riziko, že otázky jsou špatně položené či 

zavádějící, jsme eliminovali provedením pilotáže (kap. 3.3.2.4). Validita výzkumného šetření byla také 

zvýšena metodou triangulace využitím kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu. 

Nakonec jsme si vědomi, že fakt, že se počet správných odpovědí v on-line kvízu zvýšil po 

absolvování workshopu, neodráží nutně skutečnost, že by se znalosti studentů o PAS zlepšily 

v dlouhodobém horizontu, o který primárně usilujeme. V ideálním případě by bylo vhodné realizovat 

výzkumné šetření na reprezentativním vzorku studentů českých SZŠ v čase, aby bylo možné sledovat 

vývoj názorů na přístup k pacientům s PAS během studia střední školy a posléze v praxi.  
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4. Diskuze 
V praktické části diplomové práce jsme představili projekt AutFriendly, který si klade za cíl 

zlepšit informovanost studentů SZŠ o problematice PAS. Pokud je nám známo, v současné době se 

problematice specifik lékařské péče u osob s PAS v ČR nevěnuje žádná jiná iniciativa. V minulosti 

pořádala školení pro zdravotnický personál nezisková organizace APLA-JM, ale poslední kurzy se 

bohužel konaly v roce 2015 a od té doby již v těchto aktivitách nepokračuje (Niederlová 2017).  

Ve světě jsou projekty zaměřené na problematiku zdravotnické péče a PAS častější než v ČR, 

ovšem nenalezli jsme zmínku o žádném, který by se věnoval vzdělávání studentů již na úrovni střední 

školy. Přesto jsme přesvědčeni, že čím dříve jsou studenti v profesní přípravě s problematikou 

seznámeni, tím lépe si dané téma osvojí. Proto věříme, že i díky možnosti absolvovat workshop 

AutFriendly, jsou čeští studenti ve světovém srovnání relativně dobře obeznámeni o problematice PAS 

a také relativně dobře připraveni na kontakt s pacientem s PAS v ordinaci. Inspirací nám může být 

vzdělávací systém zdravotních sester ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, který 

člení obor vzdělávání na „zdravotní sestru pro dospělé“, „zdravotní sestru pro děti“, „zdravotní sestru 

pro osoby s mentálním handicapem“ a „zdravotní sestru pro osoby s obtížemi v učení“ (NHS 2020). 

Moderní metody výuky jsou pro vzdělávání zdravotnického personálu o PAS používány 

výjimečně. Nejčastěji využívanou metodou, aplikovanou např. v celoživotním vzdělávání zdravotních 

sester, je e-learning. Ten využívá americká platforma Nursing CE, pro účely své dizertační práce na 

Capellské univerzitě v USA jej využila také Queisserová (Nursing CE 2020; Queisser 2016). 

Queisserová dokonce realizovala podobné výzkumné šetření jako v našem případě. Otestovala znalosti 

účastníků před intervencí, kterou se v tomto případě rozumělo absolvování krátké on-line prezentace 

o problematice PAS, a po ní. Přestože jejího výzkumu se zúčastnil velmi nízký počet respondentů, 

šetření mělo podle našeho mínění značné metodologické limity a výzkumný vzorek tvořily již 

vystudované zdravotní sestry se vzděláním na úrovni českého vyššího odborného vzdělávání, výsledky 

se v podstatě shodují s našimi. Jednak stejně jako v našem případě pozorovala Queisserová zvýšení 

procenta správných odpovědí ve všech otázkách a jednak naměřila srovnatelné hodnoty u odpovědi na 

otázku „Autismus se dá vyléčit“ (Obrázek 14A). 

Další zajímavou moderní výukovou metodou, kterou využili ve vzdělávání studentů 

vysokoškolských zdravotnických oborů McIntosh a kol. (2018), je rolová hra. V popsaném projektu 

studenti nejprve absolvovali teoretickou výuku o PAS včetně představení vhodných přístupů 

a komunikačních strategií, které mají posléze možnost vyzkoušet v praxi během rolové hry. Scénka 

odehrávající se v reálné lékařské ordinaci zahrnovala simulaci příchodu čtrnáctiletého teenagera s PAS 

a jeho matky na chirurgické oddělení se zlomeninou pažní kosti. Zatímco figurant v roli pacienta s PAS 

se projevoval běžnými příznaky PAS (obtížná komunikace, agrese, repetitivně chování, záchvat vzteku, 

nadávky), studenti měli za úkol zjistit všechny potřebné informace a provést reálné vyšetření. 96 % 

zúčastněných studentů uvedlo, že scénka jim pomohla představit si, co mají během ošetření pacienta 

s PAS čekat. 86 % studentů využilo při scénce komunikační strategie doporučené v rámci předcházející 
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teoretické výuky. Rolovou hru lze tedy na základě zjištění McIntoshe a kol. považovat metodu výuky 

s výborným potenciálem.  

Druhou součástí praktické části naší práce bylo realizovat výzkumné šetření s cílem zjistit, jak 

se téma PAS promítá do výuky studentů SZŠ v ČR a jak jsou čeští studenti informováni o problematice 

PAS. Podobné výzkumy jsou v literatuře ojedinělé a pokud se stanovení znalostí studentů výzkumníci 

věnují, pak se jedná o studenty vysokoškolského studia, takže provést přesné srovnání znalostí studentů 

v mezinárodním kontextu bohužel není v našich silách. I srovnání výsledků vysokoškolských studentů 

a středoškolských studentů z našeho šetření ale může přinést zajímavé informace.  

Znalosti studentů vysokoškolského studia oboru zdravotní sestra na Mosulské univerzitě v Iráku 

testoval Abdullah (2019). Dotazník, který Abdullah pro výzkumné šetření využil, sleduje podobné účely 

jako ten, který jsme využili my, proto můžeme srovnat i výsledky z obou šetření, i když musíme brát 

v úvahu, že stupeň vzdělání v jednotlivých šetřeních se liší. Ze srovnání vyplývá, že čeští studenti, ačkoli 

se v době vyplňování dotazníku nacházeli teprve ve středoškolském studiu, se o problematice PAS 

dozvěděli v rámci studia mnohem častěji než studenti z Iráku (Obrázek 14B). V souladu s tím 

zjišťujeme, že i jejich znalost v odpovědi na otázku „Autismus je způsoben očkováním,“ je o něco vyšší. 

Můžeme tedy předpokládat, že ve srovnání s iráckými studenty je informovanost českých studentů 

o problematice PAS lepší.  

 

 

Obrázek 14. Srovnání odpovědí studentů v našem výzkumném šetření s dříve realizovanými výzkumy.  
(A) Srovnání odpovědi na otázku „Autismus se v současné době nedá vyléčit“ u studentů před a po e-
learningovém kurzu podle Queisserové (2016) (n = 12) a v našem šetření (n = 248). (B) Srovnání odpovědí na 
otázky „Učil ses o PAS?“ a „Autismus je způsoben očkováním“ u studentů na irácké zdravotnické škole (Khaleel 
Abdullah 2015) (n = 110) a v našem šetření (n = 248).  

Projekt s podobným cílem i obsahem jako náš projekt AutFriendly je realizován od roku 2017 

v nemocnici Boston Children’s Hospital v USA (O'Hagan a kol. 2019). O’Hagan a kol. se rozhodli 

využít kombinaci různých přístupů, které vedou k odstraňování bariér poskytování zdravotnické péče 

lidem s PAS. Podobně jako v našem případě tak byla provedena rešerše odborné literatury, rodiče dětí 

s PAS byli dotazováni na zkušenosti s návštěvami lékařských zařízení a v neposlední řadě bylo také 
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uspořádáno školení o problematice PAS pro studenty medicínských oborů a zdravotnický personál 

pracující v Boston Children’s Hospital. O’Hagan si stejně jako my kladli za cíl zjistit, zda se změní 

vlastní vnímání informovanosti o problematice PAS a připravenosti na situaci ošetření pacienta s PAS 

po absolvování školení. Vlastní informovanost i připravenost byla taktéž hodnocena na pětibodové 

škále. V odpovědi na otázku „How familiar are you with autism spectrum disorders (ASD)?“, v překladu 

„Jak dobře jste informováni o poruchách autistického spektra (PAS)?“ odpovídali účastníci před 

školením (n = 241) v průměru hodnotou 3,38, po školení (n = 241) hodnotou 3,91, přičemž hodnota 5 

byla považována za nejlepší a hodnota 1 za nejhorší. Došlo tedy ke zlepšení o 0,53 bodu. V našem 

výzkumu odpovídali studenti na otázku „Jak dobře jsi (podle svého mínění) informován/a o tom, co je 

to autismus?“ před workshopem hodnotou 2,89 a po workshopu hodnotou 3,90, což značí zlepšení 

o 1,01 bodu (naše hodnotící škála byla nastavena opačně, uvedené hodnoty byly přepočítány tak, aby 

odpovídaly americké škále). Studenti po workshopu AutFriendly tedy byli sebevědomější v hodnocení 

nabytých znalostí než účastnící amerického školení.  

Na počátku našeho výzkumného šetření jsme předpokládali, že na znalosti studentů SZŠ mají 

vliv různé faktory, například absolvování výuky o PAS nebo osobní zkušenost s lidmi s PAS. Analýza 

dat z výzkumného šetření výpovědí 274 studentů, kteří se zúčastnili workshopu AutFriendly, potvrdila, 

že absolvování výuky o PAS a osobní zkušenost formují to, jak studenti sami hodnotí své znalosti 

o PAS. Zjistili jsme také, že vlastní vnímání informovanosti o PAS koreluje s reálnými znalostmi 

a sebevědomím při odpovědi na otázku, jak by si studenti dokázali poradit v situaci, kdy by k nim do 

ordinace přišel pacient s PAS. Další hypotézy jsme ale v našem šetření nepotvrdili, což naznačuje, že 

do situace vstupují faktory, se kterými metodologie našeho šetření nepočítala. Mezi ně řadíme například 

osobnostní charakteristiku žáka, kterou jsme kvůli omezenému potenciálu při realizaci výzkumného 

šetření nemohli zjišťovat. Navrhujeme tedy model šesti faktorů (osobnostní předpoklady, absolvování 

výuky o tom, co jsou PAS, reálné správné znalosti o tom, co jsou PAS, osobní zkušenost s lidmi s PAS, 

dostatečné sebevědomí ke zvládnutí situace a schopnost reálného hodnocení vlastních znalostí 

a schopností), které podle našeho přesvědčení a podle výsledků našeho šetření definují reálnou 

připravenost studenta na zvládnutí situace ošetření pacienta s PAS (Obrázek 15). Pro účely budoucích 

šetření doporučujeme zahrnout do testování všechny tyto faktory. 
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Obrázek 15. Model šesti faktorů, které se podílí na připravenosti studenta na situaci poskytnutí lékařské péče 
klientovi s PAS.  

4.1. Přínos práce pro obor speciální pedagogika 

Přínos této diplomové práce vidíme především v její praktické části, ve které jsme představili 

metodiku workshopu AutFriendly, která může být volně využita pro další šíření workshopu a jeho 

realizaci např. pedagogy na SZŠ. Metodika zahrnuje kompletní detailní přehled o průběhu 

a jednotlivých aktivitách workshopu AutFriendly a tisková data materiálů pro realizaci workshopu 

včetně dvacetistránkové informační brožury pro studenty zdravotnických oborů. Zároveň jsme 

předložili výsledky výzkumného šetření, které ukazuje, že workshop je vhodnou metodou ke zvyšování 

informovanosti studentů SZŠ v problematice PAS. V ČR doposud není žádná iniciativa, která by se 

specializovala na problematiku specifik lékařské péče u dětí s PAS. Přesto na základě osobní zkušenosti 

a výsledků výzkumného šetření realizovaného v bakalářské práci (Niederlová 2017) soudíme, že jde 

o téma velmi aktuální. Není bohužel ojedinělé, že rodiče dětí s PAS zažívají v oblasti poskytování 

lékařské péče jejich dětem dokonce určitou formu diskriminace. Věříme tedy, že předložená 

metodologie a naše obecná snaha zlepšit informovanost zdravotnického personálu o PAS přispěje ke 

zlepšení na tomto poli.  
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5. Závěr 
V předkládané diplomové práci jsme si kladli za cíl zhodnotit zkušenosti z dvouleté realizace 

workshopu AutFriendly na českých SZŠ a prostřednictvím výzkumného šetření zjistit, jak jsou studenti 

českých SZŠ informováni o problematice PAS a připraveni na poskytování lékařské péče pacientům 

s PAS.  

V teoretické části práce jsme shrnuli charakteristiku PAS, problematiku zdravotnické péče 

u pacientů s PAS a diskutovali jsme, jak se téma PAS promítá do vzdělávání zdravotnického personálu 

v ČR a ve světě. Z provedené rešerše aktuálních českých i světových zdrojů vyplývá, že téma přístupu 

zdravotnického personálu k pacientům s PAS je velmi aktuální – v ČR byla v nedávné době představena 

vládní doporučení pro komunikaci zdravotnického personálu s pacienty s PAS a téma PAS bylo nově 

přidáno do kurikula studentů oboru praktická sestra na SZŠ. Ve světě, především v USA, se můžeme 

inspirovat například nebývale rychlým vývojem na poli výstavby multisenzorických čekáren a ordinací 

v nemocnicích, které mají za úkol usnadnit pacientům s PAS pobyt v prostředí, které je charakteristické 

množstvím netypických smyslových vjemů. V Evropě jsou zatím podobné čekárny či ordinace ojedinělé 

(existují v Irsku či v Itálii). 

Praktická část diplomové práce zahrnovala dva dílčí projekty. Jednak jsme představili metodiku 

workshopu AutFriendly, tedy dvouhodinového interaktivního workshopu určeného studentům SZŠ, 

včetně výukových materiálů, jednak jsme realizovali výzkumné šetření formou kombinace 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Ve výzkumném šetření jsme si kladli za cíl zjistit, jak jsou 

studenti českých SZŠ informováni o PAS a jak jsou připraveni na situaci ošetření pacienta s PAS. Z dat 

získaných od 267 účastníků workshopu AutFriendly vyplynulo, že většina studentů SZŠ má dobré nebo 

průměrné znalosti o PAS. Po absolvování workshopu AutFriendly došlo podle očekávání k zásadnímu 

zlepšení výsledku v on-line kvízu. Za důležitější ale považujeme, že se díky workshopu u studentů 

zlepšilo vlastní vnímání informovanosti o problematice PAS a sebevědomí, že by si studenti dovedli 

poradit v případě, že by k nim do ordinace přišel pacient s PAS. Ve výzkumu faktorů, které ovlivňují 

informovanost studentů o problematice PAS, jsme neprokázali vliv výuky nebo osobní zkušenosti na 

reálné znalosti o PAS, ovšem oba tyto faktory hrály roli v tom, jak studenti hodnotili svou vlastní 

informovanost. Studenti, kteří se ve škole učili o PAS nebo kteří se setkali s člověkem s PAS, se 

v oblasti PAS považovali za lépe informované než studenti, kteří tyto zkušenosti neměli.  

Snaha o odstraňování překážek, jimž čelí lidé s PAS a jejich rodiny, je během na dlouhou trať. 

V souvislosti s tím, že téma PAS je ve společnosti čím dál aktuálnější, se utváří i síť jedinců, které 

spojuje zájem o osud lidí s PAS a snaha o jejich plné začlenění do společnosti. Doufáme, že projekt 

AutFriendly pomohl tuto síť rozšířit alespoň o několik jedinců z řad studentů SZŠ. Přestože se 

zkušenosti rodin s dětmi s PAS budou pravděpodobně měnit jen velmi pomalu, šíření inkluzivních 

trendů je patrné po celém západním světě. Nezbývá než věřit, že pokud budeme tyto trendy následovat, 

dovedou nás až do cíle maratonu za respektující a inkluzivní společnost.   



 

61 

Seznam použitých informačních zdrojů 
 

ABRAHAMS, B. S. a GESCHWIND, D. H. Advances in autism genetics: on the threshold of a new 

neurobiology. Nature Reviews Genetics,  2008, 9(5), 341. ISSN 1471-0064.  

ADAMUS, P., VANČOVÁ, A. a LÖFFLEROVÁ, M. Poruchy autistického spektra v kontextu 

aktuálních interdisciplinárních poznatků. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 

ISBN 9788074649578. 

AHMED, N., RAHEEM, E., RAHMAN, N., KHAN, M. Z. R., MOSABBIR, A. A. a HOSSAIN, M. S. 

Managing autism spectrum disorder in developing countries by utilizing existing resources: A 

perspective from Bangladesh. Autism,  2019, 23(3), 801-803. ISSN 1461-7005.  

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-5®). Arlington: American Psychiatric Publishing, 2013. ISBN 9780890425572. 

ATLADOTTIR, H. O., THORSEN, P., OSTERGAARD, L., SCHENDEL, D. E., LEMCKE, S., 

ABDALLAH, M. a PARNER, E. T. Maternal infection requiring hospitalization during pregnancy and 

autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord,  2010, 40(12), 1423-1430. ISSN 1573-3432.  

AUTISM EUROPE. Prevalence rate of autism [online]. AutismEurope.org, 2020 [cit. 2020-06-10]. 

Dostupné z: https://www.autismeurope.org/about-autism/prevalence-rate-of-autism/. 

AUTISM SPEAKS INC. ATN/AIR-P for Healthcare Professionals [online]. AutismSpeaks.org, 2020 

[cit. 2020-07-04]. Dostupné z: https://www.autismspeaks.org/healthcare-professional?audience 

[2126]=2126&article_type[1996]=1996&audience[2126]=2126. 

BAIO, J., WIGGINS, L., CHRISTENSEN, D. L., MAENNER, M. J., DANIELS, J., WARREN, Z., 

KURZIUS-SPENCER, M., ZAHORODNY, W., ROBINSON ROSENBERG, C., WHITE, T., 

DURKIN, M. S., IMM, P., NIKOLAOU, L., YEARGIN-ALLSOPP, M., LEE, L.-C., HARRINGTON, 

R., LOPEZ, M., FITZGERALD, R. T., HEWITT, A., PETTYGROVE, S., CONSTANTINO, J. N., 

VEHORN, A., SHENOUDA, J., HALL-LANDE, J., VAN NAARDEN BRAUN, K. a DOWLING, N. 

F. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and 

Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. Morbidity and mortality 

weekly report. Surveillance summaries,  2018, 67(6), 1-23. ISSN 1545-8636.  

BAKARE, M. O., EBIGBO, P. O., AGOMOH, A. O. a MENKITI, N. C. Knowledge about childhood 

autism among health workers (KCAHW) questionnaire: description, reliability and internal consistency. 

Clinical practice and epidemiology in mental health : CP & EMH,  2008, 4, 17-17. ISSN 1745-0179.  

BARON-COHEN, S., LESLIE, A. M. a FRITH, U. Does the autistic child have a “theory of mind”. 

Cognition,  1985, 21(1), 37-46. ISSN 0010-0277.  

BOČKOVÁ, B. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3. 

BOGDASHINA, O., LAWSON, W., PEETERS, T. a ČÍŽKOVÁ, H. Specifika smyslového vnímání u 

autismu a Aspergerova syndromu. Praha: Pasparta, 2017. ISBN 9788088163060. 

BONDY, A. S. a FROST, L. A. The picture exchange communication system. Semin Speech Lang,  

1998, 19(4), 373-388. ISSN 0734-0478.  

BOUKHRIS, T., SHEEHY, O., MOTTRON, L. a BERARD, A. Antidepressant Use During Pregnancy 

and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children. JAMA Pediatr, Feb 2016, 170(2), 117-124. ISSN 

2168-6211.  

BOYD, T. K., HART BARNETT, J. E. a MORE, C. M. Evaluating iPad Technology for Enhancing 

Communication Skills of Children With Autism Spectrum Disorders. Intervention in School and Clinic,  

2015, 51(1), 19-27. ISSN 1053-4512.  

BRUGHA, T., BANKART, J., MCMANUS, S. a GULLON-SCOTT, F. CDC autism rate: misplaced 

reliance on passive sampling? Lancet,  2018, 392(10149), 732-733. ISSN 1474-547X.  

https://www.autismeurope.org/about-autism/prevalence-rate-of-autism/


 

62 

BRUGHA, T. S., SPIERS, N., BANKART, J., COOPER, S. A., MCMANUS, S., SCOTT, F. J., SMITH, 

J. a TYRER, F. Epidemiology of autism in adults across age groups and ability levels. Br J Psychiatry,  

2016, 209(6), 498-503. ISSN 1472-1465.  

CDC. Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder [online]. Centre for disease control and 

prevention, 2020 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html. 

CORSANO, P., CINOTTI, M. a GUIDOTTI, L. Paediatric nurses' knowledge and experience of autism 

spectrum disorders: An Italian survey. J Child Health Care,  2019, 1367493519875339. ISSN 1741-

2889.  

COTTER, K.-J. Autism-friendly emergency room: Robert Wood Johnson's charming space comforts 

patients [online]. USA Today Network, 2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: https://eu.app.com 

/story/life/2020/01/23/autism-friendly-emergency-room-robert-wood-johnson-university-

hospital/4530135002/. 

ČADILOVÁ, V., JŮN, H. a THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: 

Portál, 2007. ISBN 9788073673192. 

ČADILOVÁ, V. a ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými 

vývojovými poruchami. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674755. 

ČADILOVÁ, V. a ŽAMPACHOVÁ, Z. Pacient s poruchou autistického spektra v ordinaci lékaře. 

Praha: Pasparta, 2012. ISBN 978-80-87690-03-1. 

ČAPEK, R. Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada Publishing a.s., 

2015. ISBN 9788024799346. 

DELOBEL-AYOUB, M., SAEMUNDSEN, E., GISSLER, M., EGO, A., MOILANEN, I., EBELING, 

H., RAFNSSON, V., KLAPOUSZCZAK, D., THORSTEINSSON, E., ARNALDSDÓTTIR, K. M., 

ROGE, B., ARNAUD, C. a SCHENDEL, D. Prevalence of Autism Spectrum Disorder in 7–9-Year-Old 

Children in Denmark, Finland, France and Iceland: A Population-Based Registries Approach Within the 

ASDEU Project. Journal of Autism and Developmental Disorders,  2020, 50(3), 949-959. ISSN 1573-

3432.  

DENG, F.-F. Comparison of nursing education among different countries. Chinese Nursing Research,  

2015, 2(4), 96-98. ISSN 2095-7718.  

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 9788024619668. 

DODD, S. Understanding Autism. London: Elsevier, 2005. ISBN 9781875897803. 

DRAKE, J., JOHNSON, N., STONECK, A. V., MARTINEZ, D. M. a MASSEY, M. Evaluation of a 

coping kit for children with challenging behaviors in a pediatric hospital. Pediatr Nurs, Jul-Aug 2012, 

38(4), 215-221. ISSN 0097-9805.  

ELSABBAGH, M., DIVAN, G., KOH, Y. J., KIM, Y. S., KAUCHALI, S., MARCÍN, C., MONTIEL-

NAVA, C., PATEL, V., PAULA, C. S., WANG, C., YASAMY, M. T. a FOMBONNE, E. Global 

prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. Autism Res, Jun 2012, 5(3), 160-

179. ISSN 1939-3792.  

ENSTROM, A. M., VAN DE WATER, J. A. a ASHWOOD, P. Autoimmunity in autism. Current 

opinion in investigational drugs,  2009, 10(5), 463-473. ISSN 2040-3429.  

ESTES, M. L. a MCALLISTER, A. K. Maternal immune activation: Implications for neuropsychiatric 

disorders. Science, Aug 19 2016, 353(6301), 772-777. ISSN 1095-9203.  

FARMER, B. This Nashville Hospital Is Offering 'Sensory-Friendly' Rooms For Kids On Autism 

Spectrum [online]. Wuot.org, 2018 [cit 2020-07-01]. Dostupné z: https://www.wuot.org/post/nashville-

hospital-offering-sensory-friendly-rooms-kids-autism-spectrum. 

FEŘTEKOVÁ, J. Tomíkovo vyprávění o polámané nožičce [online]. Klinika dětské chirurgie a 

traumatologie Thomayerovy nemocnice a CPP Lékořice, 2013 [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: 

http://www.ftn.cz/upload/ftn/Kliniky/detska_chirurgie/dokumenty/kdcht_Tomik_2013.pdf. 

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
https://eu.app.com/story/life/2020/01/23/autism-friendly-emergency-room-robert-wood-johnson-university-hospital/4530135002/
https://eu.app.com/story/life/2020/01/23/autism-friendly-emergency-room-robert-wood-johnson-university-hospital/4530135002/
https://eu.app.com/story/life/2020/01/23/autism-friendly-emergency-room-robert-wood-johnson-university-hospital/4530135002/
https://www.wuot.org/post/nashville-hospital-offering-sensory-friendly-rooms-kids-autism-spectrum
https://www.wuot.org/post/nashville-hospital-offering-sensory-friendly-rooms-kids-autism-spectrum
http://www.ftn.cz/upload/ftn/Kliniky/detska_chirurgie/dokumenty/kdcht_Tomik_2013.pdf


 

63 

GABIS, L., POMEROY, J. a ANDRIOLA, M. R. Autism and epilepsy: cause, consequence, 

comorbidity, or coincidence? Epilepsy Behav, Dec 2005, 7(4), 652-656. ISSN 1525-5050.  

GARDNER, M. R., SUPLEE, P. D. a JEROME-D'EMILIA, B. Survey of Nursing Faculty Preparation 

for Teaching About Autism Spectrum Disorders. Nurse Educ,  2016, 41(4), 212-216. ISSN 0363-3624.  

GAVORA, P., JŮVA, V. a HLAVATÁ, V. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 

9788073151850. 

GESUNDHEIT, B., ROSENZWEIG, J. P., NAOR, D., LERER, B., ZACHOR, D. A., PROCHÁZKA, 

V., MELAMED, M., KRISTT, D. A., STEINBERG, A., SHULMAN, C., HWANG, P., KOREN, G., 

WALFISCH, A., PASSWEG, J. R., SNOWDEN, J. A., TAMOUZA, R., LEBOYER, M., FARGE-

BANCEL, D. a ASHWOOD, P. Immunological and autoimmune considerations of Autism Spectrum 

Disorders. Journal of Autoimmunity,  2013, 44, 1-7. ISSN 0896-8411.  

GLASPER, A., COAD, J. a RICHARDSON, J. Children and Young People's Nursing at a Glance. 

Wiley, 2018. ISBN 9781119520641. 

GOLDSTEIN, S. a OZONOFF, S. Assessment of Autism Spectrum Disorder, Second Edition. Guilford 

Publications, 2018. ISBN 9781462533107. 

GRABRUCKER, A. M. Environmental factors in autism. Frontiers in psychiatry,  2013, 3, 118-118. 

ISSN 1664-0640.  

GÜRBÜZ ÖZGÜR, B., AKSU, H. a ESER, E. Validity and reliability of the Turkish version of the 

knowledge about childhood autism among health workers questionnaire. Psychiatry and Clinical 

Psychopharmacology,  2019, 29(4), 765-773. ISSN 2475-0573.  

HANSEN, S. N., SCHENDEL, D. E. a PARNER, E. T. Explaining the increase in the prevalence of 

autism spectrum disorders: the proportion attributable to changes in reporting practices. JAMA Pediatr,  

2015, 169(1), 56-62. ISSN 2168-6203.  

HARRISON, A. J., SLANE, M. M., HOANG, L. a CAMPBELL, J. M. An international review of 

autism knowledge assessment measures. Autism,  2017, 21(3), 262-275. ISSN 1461-7005.  

HAYAT, A. A., MENY, A. H., SALAHUDDIN, N., M ALNEMARY, F., AHUJA, K.-R. a AZEEM, 

M. W. Assessment of knowledge about childhood autism spectrum disorder among healthcare workers 

in Makkah- Saudi Arabia. Pakistan journal of medical sciences,  2019, 35(4), 951-957. ISSN 1682-

024X.  

HEALTH NEWS FLORIDA. Nemours Children's Hospital Opens New 'Sensory Room' [online]. 

Health.wusf.usf.edu, 2018 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: https://health.wusf.usf.edu/post/nemours-

childrens-hospital-opens-new-sensory-room. 

HEALTH SERVICE EXECUTIVE. New Sensory Room for Children with Autism in Mullingar 

[online]. 2020 [cit 2020-07-01]. Dostupné z: https://www.hse.ie/eng/about/our-health-service/making-

it-better/new-sensory-room-for-children-with-autism-in-mullingar.html. 

HOFFMAN, C. D., SWEENEY, D. P., GILLIAM, J. E., APODACA, D. D., LOPEZ-WAGNER, M. C. 

a CASTILLO, M. M. Sleep problems and symptomology in children with autism. Focus on Autism and 

other developmental disabilities,  2005, 20(4), 194-200. ISSN 1088-3576.  

HOSÁK, L., HRDLIČKA, M. a LIBIGER, J. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015. 

ISBN 9788024629988. 

HULL, L., PETRIDES, K. V. a MANDY, W. The Female Autism Phenotype and Camouflaging: a 

Narrative Review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders,  2020. ISSN 2195-7185.  

CHAN, K. T. M. Rewarding the Autistic through Understanding the Neural Cognitive, Emotional, 

Motor binding Circuitry in the Developmental Brain. Neonatal and Pediatric Medicine,,  2018, 4(2), 

171. ISSN 2572-4983.  

https://health.wusf.usf.edu/post/nemours-childrens-hospital-opens-new-sensory-room
https://health.wusf.usf.edu/post/nemours-childrens-hospital-opens-new-sensory-room
https://www.hse.ie/eng/about/our-health-service/making-it-better/new-sensory-room-for-children-with-autism-in-mullingar.html
https://www.hse.ie/eng/about/our-health-service/making-it-better/new-sensory-room-for-children-with-autism-in-mullingar.html


 

64 

IGWE, M. N., AHANOTU, A. C., BAKARE, M. O., ACHOR, J. U. a IGWE, C. Assessment of 

knowledge about childhood autism among paediatric and psychiatric nurses in Ebonyi state, Nigeria. 

Child and adolescent psychiatry and mental health,  2011, 5(1), 1-1. ISSN 1753-2000.  

JŮN, H. a BALICKÁ, K. Terapie problémového chování a fyzické restrikce. Praha: Asociace pomáhající 

lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, 2012. ISBN 9788087690116. 

KANNER, L. Autistic disturbances of affective contact. Nervous child,  1943, 2(3), 217-250.  

KAŠPAROVÁ, J., STARÝ, K. a ŠUMAVSKÁ, G. Výukové strategie v praxi pilotních odborných škol. 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 2011. ISBN 9788087063422. 

KHALEEL ABDULLAH, M. Assessment of College of Nursing Students' Knowledge about Autism 

Disorder. Mosul Journal of Nursing,  2015, 3(2), 97-102.  

KIRKHAM, P. ‘The line between intervention and abuse’ – autism and applied behaviour analysis. 

History of the Human Sciences,  2017, 30(2), 107-126. ISSN 0952-6951.  

KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS. Národní ústav pro vzdělávání, 

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. ISBN 

9788086856889. 

KNOPF, A. Autism prevalence increases from 1 in 60 to 1 in 54: CDC. The Brown University Child 

and Adolescent Behavior Letter,  2020, 36(6), 4-4. ISSN 1058-1073.  

KORBEL, V., PAULUS, M. a INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU. 

Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna. 

Národohospodářský ústav AV ČR vvi, 2017. ISBN 8073444437. 

KOTÁSEK, J. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: Ústav pro 

informace ve vzdělávání, 2001. ISBN 80-211-0372-8. 

LA MALFA, G., LASSI, S., BERTELLI, M., SALVINI, R. a PLACIDI, G. F. Autism and intellectual 

disability: a study of prevalence on a sample of the Italian population. J Intellect Disabil Res,  2004, 

48(Pt 3), 262-267. ISSN 0964-2633.  

LOVAAS, O. I. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young 

autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology,  1987, 55(1), 3-9. ISSN 1939-

2117(Electronic),0022-006X(Print).  

LUISELLI, J. K. Children and Youth with Autism Spectrum Disorder (ASD): Recent Advances and 

Innovations in Assessment, Education, and Intervention. Oxford University Press, 2014. ISBN 

9780199941575. 

MAN, K. K., TONG, H. H., WONG, L. Y., CHAN, E. W., SIMONOFF, E. a WONG, I. C. Exposure 

to selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of autism spectrum disorder in 

children: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Neurosci Biobehav Rev,  2015, 

49, 82-89. ISSN 1873-7528.  

MAPOTIC.CZ. Síť podpory [online]. Mapotic.cz, 2020 [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: https://www. 

mapotic.com/sit-podpory-lidem-na-spektru-a-jejich-rodinam/places?fcat=3050&lat= 49.5217216659 

0422 & lng=16.410827636718754&zoom=8. 

MATSON, J. L. Comorbid Conditions Among Children with Autism Spectrum Disorders. Springer 

International Publishing, 2015. ISBN 9783319191836. 

MCCLAIN, M. B., HARRIS, B., HAVERKAMP, C. R., GOLSON, M. E. a SCHWARTZ, S. E. The 

ASKSP Revised (ASKSP-R) as a Measure of ASD Knowledge for Professional Populations. J Autism 

Dev Disord, Mar 2020, 50(3), 998-1006. ISSN 1573-3432.  

MCGONIGLE, J. J., MIGYANKA, J. M., GLOR-SCHEIB, S. J., CRAMER, R., FRATANGELI, J. J., 

HEGDE, G. G., SHANG, J. a VENKAT, A. Development and evaluation of educational materials for 



 

65 

pre-hospital and emergency department personnel on the care of patients with autism spectrum disorder. 

J Autism Dev Disord,  2014, 44(5), 1252-1259. ISSN 0162-3257.  

MCINTOSH, C. E., THOMAS, C. M., WILCZYNSKI, S. a MCINTOSH, D. E. Increasing Nursing 

Students' Knowledge of Autism Spectrum Disorder by Using a Standardized Patient. Nursing education 

perspectives,  2018, 39(1), 32-34. ISSN 1536-5026.  

MEZZACAPPA, A., LASICA, P. A., GIANFAGNA, F., CAZAS, O., HARDY, P., FALISSARD, B., 

SUTTER-DALLAY, A. L. a GRESSIER, F. Risk for Autism Spectrum Disorders According to Period 

of Prenatal Antidepressant Exposure: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr,  2017, 

171(6), 555-563. ISSN 2168-6211.  

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent [online]. 

MŠMT, 2008 [cit 2020-06-14]. Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%205341M01%20 

Zdravotnicky%20asistent.pdf. 

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 – 41 – M/03 Praktická sestra [online]. 

MŠMT, 2018 [cit 2020-06-14]. Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/RVP_7_vlna/RVP_5341M03 

_Prakticka_sestra.pdf. 

MZČR. Doporučené postupy vpřístupu pracovníků ve zdravotnictví k osobám sporuchami autistického 

spektra [online]. Věstník MZČR, 2016 [cit. 2020-06-25]. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=36109&typ=application/pdf&nazev=V%C4%

9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%208-2016.pdf. 

MZČR. Metodika praktického provádění a vykazování včasného záchytu poruch autistického spektra 

(PAS) v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) [online]. Věstník MZČR, 2019a [cit. 

2020-06-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/legislativa/Soubor.ashx? souborID=36157&typ 

=application /pdf&nazev=V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%201-2019.pdf. 

MZČR. Světová zdravotnická organizace schválila jedenáctou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí 

[online]. Tiskové zprávy MZČR, 2019b [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/ 

dokumenty/svetova-zdravotnicka-organizace-schvalila-jedenactou-revizi-mezinarodni-

klasifik_17669_3970_1.html. 

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělávání [online]. Národní ústav pro vzdělávání, 

2020 [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/stredni-vzdelavani. 

NHS. How to become a nurse [online]. HealthCareers.nhs.uk, 2020 [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: 

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/nursing/studying-nursing. 

NIEDERLOVÁ, V. Děti s poruchami autistického spektra v ordinaci lékaře [online]. Praha: Univerzita 

Karlova, Pedagogická fakulta. Bakalářská práce (Bc.), vedoucí práce Jaroslava Zemková,  2017, [cit 

29-25-2020]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/161876.  

NIEDERLOVÁ, V. a ZEMKOVÁ, J. Děti s poruchami autistivkého spektra v ordinaci lékaře: Situace 

v České republice očima rodičů. Speciální pedagogika,  2019, 029(1), 65-80. ISSN 1211-2720.  

NURSING CE. Autism Spectrum Disorder Nursing CE Course [online]. NursingCE, 2020 [cit. 2020-

07-01]. Dostupné z: https://s3.amazonaws.com/nce-content/uploads%2F1553610929667-ASD _ 

FM.pdf. 

O'HAGAN, B., BAYS-MUCHMORE, C., FRIEDMAN, A., BARTOLOTTI, L. a KING, S. Building 

an Autism Friendly Hospital: How we started, what we have accomplished, and where we go from here 

[online]. Aucd.org, 2019 [cit 2020-07-05]. Dostupné z: https://www.aucd.org/ template/ news.cfm? 

news_id=14472&id=17. 

OSHODI, Y. O., CAMPBELL, E. A. a LESI, F. E. A. Strategies for Autism Diagnosis and Care in 

Resource Deprived Settings in Africa: An Overview. Adolescent Psychiatry,  2019, 9(1), 58-66. ISSN 

2210-6766.  

OŠETŘOVATELSTVÍ.INFO. Jak se stát všeobecnou sestrou [online]. Osetrovatelstvi.info, 2017 [cit. 

2020-07-01]. Dostupné z: https://www.osetrovatelstvi.info/jak-se-stat-vseobecnou-sestrou/. 

http://zpd.nuov.cz/RVP_7_vlna/RVP_5341M03_Prakticka_sestra.pdf
http://zpd.nuov.cz/RVP_7_vlna/RVP_5341M03_Prakticka_sestra.pdf
http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=36109&typ=application/pdf&nazev=V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%208-2016.pdf
http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=36109&typ=application/pdf&nazev=V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%208-2016.pdf
http://www.mzcr.cz/dokumenty/svetova-zdravotnicka-organizace-schvalila-jedenactou-revizi-mezinarodni-klasifik_17669_3970_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/svetova-zdravotnicka-organizace-schvalila-jedenactou-revizi-mezinarodni-klasifik_17669_3970_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/svetova-zdravotnicka-organizace-schvalila-jedenactou-revizi-mezinarodni-klasifik_17669_3970_1.html
http://www.nuv.cz/t/stredni-vzdelavani
https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/nursing/studying-nursing
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/161876
https://www.osetrovatelstvi.info/jak-se-stat-vseobecnou-sestrou/


 

66 

OŠETŘOVATELSTVÍ.INFO. Nový obor mezi zdravotníky: Praktická sestra [online]. 

Osetrovatelstvi.info, 2019 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: https://www.osetrovatelstvi.info/novy-obor-

mezi-zdravotniky-prakticka-sestra/. 

PEATE, I., WILD, K. a NAIR, M. Nursing Practice: Knowledge and Care. Wiley, 2014. ISBN 

9781118496794. 

PENN NURSING. Integrated Nursing Care of Autism Spectrum Disorder Certificate [online]. 

PennNursing.edu, 2020 [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://www.nursing.upenn.edu/autism-

spectrum-disorder-minor-post-masters/. 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 9788073151980. 

QUEISSER, C. Assessing nurses' knowledge about autism spectrum disorders. Dizertační práce (PhD.), 

vedoucí práce Jo Anna Fairley [online]. Capella University, 2016 [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: 

https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/621158/QueisserDNP1072016.pdf?sequen

ce=3&isAllowed=y. 

QUIGLEY, E. M. M. Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases. Current Neurology 

and Neuroscience Reports,  2017, 17(12), 94. ISSN 1534-6293.  

RESEARCH AUTISM INFORMATION SERVICE. Autism (Autism Spectrum Disorder): Diagnostic 

criteria [online]. ResearchAutism.net, 2020 [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: http://www.researchautism. 

net/ conditions/7/autism-(autism-spectrum-disorder)/Diagnosis. 

RICHARDS, B. Caring for children with autism spectrum condition in paediatric emergency 

departments. Emerg Nurse,  2017, 25(4), 30-34. ISSN 1354-5752.  

SAMPSON, W.-G. a SANDRA, A. E. Comparative Study on Knowledge About Autism Spectrum 

Disorder Among Paediatric and Psychiatric Nurses in Public Hospitals in Kumasi, Ghana. Clinical 

practice and epidemiology in mental health: CP & EMH,  2018, 14, 99-108. ISSN 1745-0179.  

SARTORIUS, N. a PAVLOVSKÝ, P. Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize: duševní poruchy a 

poruchy chování: popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. Psychiatrické centrum, 1992. 

ISBN 9788085121377. 

SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 9788027100958. 

SMOLÍK, F. a SEIDLOVÁ-MÁLKOVÁ, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: 

Grada, 2015. ISBN 9788024742403. 

STEVENS, T., PENG, L. a BARNARD-BRAK, L. The comorbidity of ADHD in children diagnosed 

with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders,  2016, 31, 11-18. ISSN 1750-

9467.  

SZŠ KRNOV. Školní vzdělávací program 53-41-M/03 Praktická sestra [online]. SPGS-SZS.cz, 2018 

[cit. 2020-07-04]. Dostupné z: https://www.spgs-szs.cz/getattachment/595092a3-2ee5-42fd-8278-

24eaf060b31b/Skolni-vzdelavaci-program-pro-obor-Prakticka-sestr.aspx. 

SZŠ OSTRAVA. Školní vzdělávací program Praktická sestra. Denní forma vzdělávání [online]. 

ZDRAV-OVA.cz, 2018 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://www.zdrav-

ova.cz/uploads/soubory/stredniskola/obory/svp/%c5%a0VP%20-

%20PS%202018%20garant.verze%2023.8.2018.pdf. 

ŠAROUNOVÁ, J. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014. ISBN 

9788026207160. 

ŠVAŘÍČEK, R. a ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014. ISBN 

9788026206446. 

TAYLOR, K., CADMAN, E., BURKITT, S. a LANGSETH, A. Improving the emergency department 

experience for children with autism, and their families. Archives of Disease in Childhood,  2018, 103(1), 

A137-A137.  

https://www.osetrovatelstvi.info/novy-obor-mezi-zdravotniky-prakticka-sestra/
https://www.osetrovatelstvi.info/novy-obor-mezi-zdravotniky-prakticka-sestra/
https://www.nursing.upenn.edu/autism-spectrum-disorder-minor-post-masters/
https://www.nursing.upenn.edu/autism-spectrum-disorder-minor-post-masters/
https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/621158/QueisserDNP1072016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/621158/QueisserDNP1072016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.spgs-szs.cz/getattachment/595092a3-2ee5-42fd-8278-24eaf060b31b/Skolni-vzdelavaci-program-pro-obor-Prakticka-sestr.aspx
https://www.spgs-szs.cz/getattachment/595092a3-2ee5-42fd-8278-24eaf060b31b/Skolni-vzdelavaci-program-pro-obor-Prakticka-sestr.aspx
https://www.zdrav-ova.cz/uploads/soubory/stredniskola/obory/svp/%c5%a0VP%20-%20PS%202018%20garant.verze%2023.8.2018.pdf
https://www.zdrav-ova.cz/uploads/soubory/stredniskola/obory/svp/%c5%a0VP%20-%20PS%202018%20garant.verze%2023.8.2018.pdf
https://www.zdrav-ova.cz/uploads/soubory/stredniskola/obory/svp/%c5%a0VP%20-%20PS%202018%20garant.verze%2023.8.2018.pdf


 

67 

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra: Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2016. 

ISBN 9788026207689. 

TYE, C., RUNICLES, A. K., WHITEHOUSE, A. J. O. a ALVARES, G. A. Characterizing the Interplay 

Between Autism Spectrum Disorder and Comorbid Medical Conditions: An Integrative Review. 

Frontiers in psychiatry,  2019, 9, 751-751. ISSN 1664-0640.  

TYREE, E. Va. hospital unveils autism and sensory-friendly emergency room for children [online]. 

Wset.com, 2019 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: https://wset.com/news/local/va-hospital-unveils-autism-

and-sensory-friends-emergency-room-for-children. 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Základní příručka k ochraně údajů [online]. Uoou.cz, 

2013 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/zakladni%2Dprirucka%2Dk%2Dochrane%2Dudaju/ds-4744/archiv=0. 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Komunikace s lidmi s poruchou 

autistického spektra - Komunikační soubor [online] [online]. Vlada.cz, 2016 [cit. 2020-07-03]. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-

autistickeho-spektra---komunikacni-soubor-139070/. 

VYHLÁŠKA Č. 317/2016 SB. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních 

prohlídkách. In: Sbírka zákonů. ISSN 1211-1244.  

WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF. Praha: Grada, 2008. 

ISBN 9788024715872. 

WHO. Autism spectrum disorders [online]. Who.int, 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders. 

WING, L. a GOULD, J. Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in 

children: epidemiology and classification. J Autism Dev Disord,  1979, 9(1), 11-29. ISSN 0162-3257.  

XU, M., XU, X., LI, J. a LI, F. Association Between Gut Microbiota and Autism Spectrum Disorder: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychiatry,  2019, 10, 473. ISSN 1664-0640.  

ZÁKON Č. 96/2004 SB. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). In: Sbírka zákonů. 

ISSN 1211-1244.  

ZÁKON Č. 201/2017 SB. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 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. In: Sbírka 

zákonů. ISSN 1211-1244.  

ZÁKON Č. 561/2004 SB. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů. ISSN 1211-1244.  

ZERBO, O., QIAN, Y., YOSHIDA, C., GRETHER, J. K., VAN DE WATER, J. a CROEN, L. A. 

Maternal Infection During Pregnancy and Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord,  2015, 

45(12), 4015-4025. ISSN 1573-3432.  

  

https://wset.com/news/local/va-hospital-unveils-autism-and-sensory-friends-emergency-room-for-children
https://wset.com/news/local/va-hospital-unveils-autism-and-sensory-friends-emergency-room-for-children
https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-ochrane-udaju/ds-4744/archiv=0
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickeho-spektra---komunikacni-soubor-139070/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickeho-spektra---komunikacni-soubor-139070/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders


 

68 

Seznam příloh 
Příloha 1 –  Výukový materiál k workshopu AutFriendly: Sada karet příběhů lidí s PAS určená k tisku 

a laminaci. 

Příloha 2 –  Výukový materiál k workshopu AutFriendly: Informační brožura „Jak být AutFriendly: 

Základy přístupu k dětem s PAS pro studenty zdravotnických oborů“. Verze ke čtení. 

Příloha 3 –  Výukový materiál k workshopu AutFriendly: Informační brožura „Jak být AutFriendly: 

Základy přístupu k dětem s PAS pro studenty zdravotnických oborů“. Data pro strojový 

tisk. 

Příloha 4 –  Otázky pro polostrukturované interview. 

Příloha 5 –  Informovaný souhlas ředitele SZŠ či jeho zástupce s účastí studentů ve workshopu 

AutFriendly 

Příloha 6 –  Informovaný souhlas pedagoga SZŠ s účastí studentů v kvalitativním výzkumném šetření 

Příloha 7 –  Nabídka workshopu AutFriendly pro ředitele či zástupce ředitele českých SZŠ 

Příloha 8 –  Přepis interview s pedagožkami jako podklad kvalitativního výzkumného šetření 

 

 

 


