Příloha č. 1 - Vzor žádosti o povolení výzkumného šetření

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych touto cestou požádala o spolupráci na výzkumném šetření. Jsem studentkou
3. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru Vychovatelství. Pro svoji
závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybrala téma výzkumného šetření: Inkluzivní
vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem.
Výzkumné šetření bude probíhat formou analýzy případové studie a aktivním pozorováním.
Získané informace, údaje a data budou výhradně použity ke zpracování mé bakalářské práce.
Jsem si vědoma, že informace jsou osobního charakteru a zaručuji citlivé zacházení
s osobními daty participanta. Osobní údaje, které mohou vést k možnosti identifikace osoby,
nebudu ve své bakalářské práci uvádět a nebo budou změněna.

Prohlašuji, že se všemi získanými údaji budu zacházet jako s důvěrnými. O výsledcích
výzkumného šetření Vás budu informovat. V případě Vašeho zájmu poskytnu plný text
bakalářské práce.

Velmi děkuji.
Martina Štefková

Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu zákonného zástupce

SOUHLAS S ÚČASTÍ NA VÝZKUMNÉM ŠETŘENÍ
Inkluzivní vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem

Já, ……………………………………………………………………………………………..
(Jméno a příjmení zákonného zástupce hůlkovým písmem)

jménem zákonného zástupce souhlasím s účastí mého dítěte …………………………………..
na výzkumném projektu s názvem
Inkluzivní vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem.

Udělením informovaného souhlasu beru na vědomí, že:
1. Byl/a jsem seznámen/a s výzkumným projektem a informován/a o skutečnostech týkajících
se výzkumného šetření.
2. Jsem si vědom/a toho, že účast na výzkumném šetření je zcela dobrovolná a mohu kdykoliv
z výzkumného šetření odstoupit, a to bez ohrožení vztahu mezi mnou a autorkou výzkumného
šetření. Ukončit spolupráci mohu bez uvedení jakéhokoliv důvodu.
3. Jsem si vědom/a, že se mohu na autorku výzkumného šetření obrátit s jakýmkoli dotazem
týkajícím se průběhu výzkumného šetření a mé dotazy budou ochotně zodpovězeny.
4. Souhlasím, aby údaje a data shromážděná během výzkumného šetření byla prezentována,
přičemž na základě těchto informací není možné identifikovat zkoumaného jedince.

………………………
(datum a místo)

……………………………….
(vlastnoruční podpis)

Příloha č. 3 - Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se
žáka s poruchou autistického spektra

Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

Kontaktní údaje na zákonného zástupce/telefon
(v případě zletilého žáka na kontaktní osobu)

Název a adresa školy/školského zařízení, ročník:
Ošetřující lékař/odborný lékař:
(na základě souhlasu zákonného zástupce uváděno pro případ konzultace při vzniku
problémové situace, např. psychiatr, neurolog atp.)
Pedagogický pracovník školského poradenského zařízení spolupracující na vytváření
„Krizového plánu“:
Třídní učitel:
Druhý pedagog ve třídě:
Asistent pedagoga:
Ostatní vyučující žáka:
Vychovatel/vychovatelka:
Osoby zajišťující specializované činnosti ve škole/školském zařízení (např. fyzioterapeut,
speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce atd.):
Aktuální zdravotní stav žáka:
Aktuální stav žáka (obsahuje popis speciálních vzdělávacích potřeb dle doporučení
školského poradenského zařízení):
Popis obtíží žáka (spouštěcí mechanismy vzniku problémových situací u konkrétního žáka
v konkrétních situacích, na konkrétních místech, v přítomnosti konkrétních osob, v jejich
přístupu apod., např. fyziologická potřeba, příjem potravy, tekutin, únava a „přetažení“,
přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky, nepohodlí, změny
aktuálního zdravotního stavu, či jiných faktorů, které ovlivňují jeho aktuální naladění):
Doporučený postup prevence vzniku problémových situací (postup zpracován na základě
osobnostní charakteristiky žáka viz „Popis obtíží žáka“ a dle doporučení školského
poradenského zařízení, součástí plánu je „záznamový arch“ sloužící jako podklad pro

vyhodnocování vhodně nastavených opatření pro prevenci vzniku nevhodného chování žáka,
problémového chování či problémové situace):
Doporučený postup v případě, kdy problémová situace nastala (obsahuje popis
konkrétních kroků při vzniku nevhodného chování, problémového chování či problémové
situace, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, včetně přesného
stanovení podmínek, kdy a za jakých okolností škola žádá o pomoc jiné odborníky, např.
linku 155):
Podpisy informovaných osob (všech, kteří jsou s žákem v interakci v době jeho pobytu ve
škole nebo školském zařízení):

Podpis žáka:
Podpis zákonného zástupce/kontaktní osoby v případě zletilého žáka:

Místo, datum:

Zpracoval/a:
Podpis ředitele školy:

Záznamový arch

Datum /čas

Co se stalo/průběh
problémové situace

Kdo byl
kontaktován/kým/čas

Poskytnutá
opatření

Vyhodnocení

Příloha č. 4 - Komplexní pedopsychiatrické vyšetření - přepis, rok 10/2018
Dg.: F84.5 Aspergerův syndrom, F.90.0 Susp. porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD)
Chlapec nebyl kříšen, AS 10-10-10, váha 3 420 g, míra 49 cm, žloutenka novorozenecká 0.
OA: záněty středouší. V 1. roce začal chodit PMV: v normě. Vývoj řeči: první slova říkal
v 10 měsících, slova do vět spojoval až od 2 let. Kojení 15 měsíců, chlapec nepoužíval dudlík.
FF: bez plen od 2,5 let, jí dobře, spánek neklidný. Byl vyšetřen psychologicky ve FN Motoltam závěr Aspergerův syndrom, CARS 25 bodů, ČÁST 19 bodů, porucha sociálních vztahů,
rozumové schopnosti orientačně v normě, velmi výrazná aktivita, agresivní a autoagresivní
projevy.
Subj.: Je mi 6 let, chodím už do školy do nulťáku. Úkoly tam děláme. Učitelka je hodná.
Spolužáci? On mě škrábl. Kamarád Jáchym, on mě škrábl. Chování ve třídě? Jsme hodní. Já
jsem si myslel, že ty domy jsou blíž než tady. A on? Něco v notýsku bylo. Doma? My jsme se
přestěhovali k babičce a dědovi. Jsem tam já, mamka, babička a děda. Doma je to dobrý? Jo.
Večer si pouštíme světýlka. Já mám ovladač nových světel. Co rád děláš po škole? Jsem
doma, mám provazy od lodí, světla, mám pásku. Čím bys chtěl být? Já bych se staral o hady
a o zvířátka nebo v Mirakulu se strojem a technikou nebo světla. Co ho trápí? Nic. 3 přání?
Kouzelný dědeček neexistuje. Na Vánoce? Lego samý, to mám jenom u táty. Nejlepší
zážitek? Nevím… Řecko. U moře. A poslední stanice je obří… Nejhorší? A v tom Řecku
svítilo zelený světlo pořád. Ten palec... Kamarád? Já jsem měl v Řecku - Stefanie, Frederica
(byli to animátoři). Co nakreslí? Já udělám tajný… To je chyták… Je tam A… To je hrad.
Obj.: 6 letý chlapec, vzhled a vystupování odpovídá věku, mírné zvláštní projevy a zájmy.
Kontakt naváže ochotně, v relaci není patrná úzkost jako reakce na neznámé prostředí. PM
tempo rychlé. Řeč místy hůře srozumitelná, vada výslovnosti. Ladění zde eutymní, usměvavý,
bez zn. hlubší deprese, asuicidální, anam. místy výraznější sebeprosazovací tendence,
negativismus. Floridní psychotická symp. nevyexplorována. Rodinné vztahy vcelku dobré,
rodiče rozvedeni, chlapec v péči matky. Vrstevnické vztahy chudší, v čase se lepší. Dle dok.
dg. poruchy pozornosti s hyperaktivitou, zde patrný živý temperament, PM neklid, nicméně
u subj. zajímavé činnosti vydrží se soustředit, v přípravném ročníku školy funguje. V popředí
Aspergerovské projevy - anm. špatné sociální zapojení, zvláštní zájmy, četné stereotypie
a rituály, nesnášenlivost změn a nového. Potíže v MŠ pro projevy Aspergerova syndromu
a ADHD, v čase se zmírňují. Náhled nemá, osobnost dětská.

Res.: Pohovor, probrána dg. – jde o kombinovanou neurovývojovou poruchu, která má
tendenci se s věkem a správnou léčbou mírnit, doporučuji speciálně pedagogický přístup,
vysvětlování sociálních situací a pravidel, pozitivní motivace, chválení. Drobné negativní
chování ignorovat – mají tendenci odeznít, výrazné (agrese) ihned zastavit, nastavit
jednoduchá pravidla chování. Při kritice označit nevhodné chování a ne osobu chlapce
a umožnit nápravu a pak ocenit. Do budoucna ke zvážení medikace ke zlepšení pozornosti.
Nutné zohlednění ve škole, individuální přístup, vhodná podpora asistenta, vyřídit cestou SPC
nebo PPP.
Anamnestické údaje, pozorování a zejména výsledky Rorschachova testu potvrzují diagnózu
Aspergerův syndrom F 84.5 a susp. poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Z hlediska
psychiatrického vyšetření jde o kombinovanou neurovývojovou poruchu. Tom nemá zájem
o sociální situace, navazování kontaktů, vyhýbá se emočně nabitým a méně přehledným
situacím, ve kterých má problém se zorientovat. Projevuje se u něj problém s pozorností
a ochotou spolupracovat, má problém respektovat zadání. Chce si vybírat pouze aktivity
a témata, které ho zajímají, u ostatních záměrně odpovídá špatně a nespolupracuje.
Doporučení: Nutné zohlednit diagnózu ve škole, individuální přístup, vhodná podpora
asistenta pedagoga, vyřídit cestou SPC nebo PPP. Doporučen trénink sociálních dovedností,
práce s emocemi.

Další závěry a doporučení multidisciplinárního týmu z října 2018
Foniatrická a ORL diagnostika a terapie, otoskop: bubínky klidné, suché, mesopharynx
klidný, tonsily v obloucích, jazyk ve střední rovině, elevace a ohebnost v normě, uzdička
podjazyková v normě, tympano: C/C. OAE: výbavné bilat.
Rehabilitační diagnostika a terapie, Obj. vyšetřen jemné plochonoží, délka končetin sym.
vyrovnané křivky páteře, oslaben HSSP poskoky, těžký došlap, ale zvládá, oslaben HSSP
zkrácena hamstringy, porucha jemné motoriky
Ergoterapeutická diagnostika a terapie, chlapec 6 let a 4 měsíce, Aspergerův syndrom
s poruchou pozornosti, dyslálie. ŠA: chlapec chodí do 0. ročníku ZŠ – 15 dětí ve třídě, jsou
spokojeni. Hra preferuje kreativní činnosti, doma světýlka, má rád vlajky, kreslení, provazy.
Hrubá motorika: házení míčem, zvládá, obě HKK, PHK, chytí míč. Lateralita: PHK. Jemná
motorika: úchopy provede – pinzeta, kulový, válcový. Grafomotorika: úchop v normě,
zhoršuje se při soustředění, stejně tak i přítlak na tužku. Bimanuální úchop ano, koordinace

oko-ruka: ano. Komunikace: komunikuje. Pozornost: udrží přibližně 40 minut, vyžaduje
změnu úkolů, musí to být zajímavé a složité úkoly. Sed: přesedá si, vrtí se na židli,
spolupráce: spolupracuje, pokud jsou úkoly zajímavé. Doporučení: rozvíjet všechny smyslové
aktivity, rozvoj grafomotoriky – uvolňovací cviky před grafomotorikou, práce podle
předlohy.
Psychologická diagnostika a terapie Chlapec byl na pobytu na klinice s maminkou. Bylo
obtížné namotivovat ho k úkolům, které ho moc nezajímají. Byly u něho patrné velmi
specifické projevy, chvílemi až mechanické a následně přehrávané chování. Pozorovaná
sociální a emoční neobratnost. Chtěl se věnovat úkolům a aktivitám, které ho baví (spojování
čísel, bludiště, vlastní kresba). Dle dotazníku DACH (Dětské autistické chování) vyplněném
maminkou se objevuje řada projevů z oblasti poruch autistického spektra: 31 kladných
odpovědí (hranice citlivosti 26 položek u mluvících dětí) – hlavně problémy se spaním, vadí
některé zvuky, fascinován zrakovými podněty, pozoruje koutkem oka, málo cítí bolest, často
mluví o tématech, které ho zajímají, přesýpání předmětů apod. Chlapec nechtěl spolupracovat
v rámci sociálně-emočních kompetencí z Inteligenční a vývojové škály (IDS), i při
opakovaném předložení uváděl, že ho to nezajímá, nebyl ochoten/schopen emoce
pojmenovat, popsat sociální situaci. V rámci pobytu chlapec absolvoval vyšetření
Rorschachovým testem – výsledky: Styl prožívání chlapce je lehce extratenzivní, ale málo
vyhraněný, blížící se ambitentnímu typu – vyhovují mu jasné a dobře strukturované situace,
bez většího emočního zabarvení. Je u něho poměrně nízká prožívaná stimulace – spíše emoční
oploštělost, daleko menší řešení emočních podnětů. Díky tomu neprožívá větší tíseň nebo
nepohodu, je schopen v rámci svých procesů fungovat, ale víceméně bez zapojení se do
sociálních kontaktů. Projevuje se u něho až emoční defenzivnost, konstrikce, vyhýbání se
emočním podnětům a situacím, necítí se v nich příjemně. Problémy v interpersonální sféře:
ostatní ho příliš nezajímají, chybí identifikace s reálnými osobami, pouze magické,
neexistující. Velmi špatně se orientuje v interpersonálních situacích, chybí kooperace,
empatie. Výsledky Rorschachova testu nám ukazují na mediální dysfunkci – problém
v přetlumočení informací, realitu vnímá správně, ale v procesu mediace nastává problém.
Jeho porovnání s informacemi uloženými v paměti není adekvátní. To mu dále komplikuje
fungování zejména v sociálních situacích.

Příloha č. 5 - Doporučení ze Speciálně pedagogického centra

Příloha č. 6 - Psychologické vyšetření - Vizuální diferenciace
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