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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá komunikací dětí staršího školního věku s poruchou 

autistického spektra. První část práce, teoretická, se věnuje základním pojmům 

týkajících se poruchy autistického spektra a jejích druhů a vychází především ze studia 

odborné literatury. 

Druhá část práce, analytická, se zabývá analýzou komunikace se dvěma dětmi 

s poruchou autistického spektra staršího školního věku a vzájemným porovnáním 

jejich komunikace. Analýza vznikla na základě polostrukturovaných rozhovorů s dětmi 

a je zaměřena na charakteristiku projevu dětí v jednotlivých jazykových rovinách. 

Zákonní zástupci dětí souhlasili s nahráváním rozhovorů a anonymním zpracováním 

výsledku za účely bakalářské práce. 

 

Klíčová slova 

Porucha autistického spektra, starší školní věk, čeština, komunikace 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on communication of children of older school age with 

autism spectrum disorder. The first part of the thesis, the theoretical part, introduces 

basic concepts related to autism spectrum disorder and its types and is based on 

information from scientific literature. 

The second part of the thesis, the analytical part, presents the analysis of 

communication of two children of older school age with autism spectrum disorder and 

the comparison of their communication. The analysis is based on semi-structured 

interviews with children and is focused on typical features of communication of the 

children on individual language levels. Children's legal representatives gave an 

informed consent that the interviews may be recorded and used anonymously as data 

for the bachelor´s thesis. 
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1 Úvod 

„Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna. 

Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí. Autismus je 

všepronikající. Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním, každým smyslem, 

každou emocí. Autismus je součástí existence. Osobnost se od autismu oddělit nedá.“  

Tento citát Jima Sinclaira1 velice trefně popisuje poruchu mnoha dětí-poruchu 

autistického spektra (dále PAS).  

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku této poruchy u dětí staršího 

školního věku. Přestože se na lingvistickém poli již vyskytují práce s tématikou PAS, 

studentských prací je poměrně malé množství. Co je ale podstatnější než množství 

prací s touto problematikou, je fakt, že každé dítě s PAS je velice specifické. U dětí se 

liší typ PAS, další přídavná onemocnění (epilepsie, mentální retardace, Downův 

syndrom, ADHD…)2 a také vlastní povaha dětí, proto je každý výzkum prováděný 

s takto postiženými dětmi mimořádný, přínosný a specifický. 

Předpokladem pro vznik práce na toto téma je mé probíhající bohemistické vzdělání, 

stejně tak jako můj zájem o děti s PAS a několikaletá praxe s těmito dětmi ve středisku 

pro postižené děti. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části je pozornost 

věnována PAS, jejich historii, charakteristickým projevům PAS, popisu jednotlivých 

typů PAS, vývoji dětí s PAS, spoluvýskyu PAS s jinými poruchami a péči o děti s PAS. 

Hlavní část práce je zaměřena na analýzu komunikace s dvěma dětmi (chlapcem a 

dívkou) trpícími PAS. Tato část se zaměřuje na charakteristiku jejich komunikačních 

schopností a porovnání komunikačních schopností těchto dětí mezi sebou. Důraz je 

kladen na slovní zásobu, gramatiku, pragmatiku a neverbální komunikaci obou dětí. 

Hlavní výzkumné otázky, které jsem si položila, jsou: do jaké míry ovlivňuje PAS 

komunikaci dětí, a zda jsou jevy, které se v komunikaci dětí s PAS vyskytují, stejné či 

aspoň podobné. Praktická část mohla vzniknout díky nahrávaným rozhovorům 

s těmito dětmi. Závěrem jsou získané poznatky syntetizovány, komunikační schopnosti 

obou dětí srovnány a je předložen ucelený náhled na tuto problematiku. 

 
1 In Thorová, 2016, s. 31. 
2 Viz kapitola Diferenciální diagnostika In Thorová, 2016, s. 297-320. 
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Celkový přínos této práce spočívá v představení dvou příkladů, jak může PAS 

ovlivňovat komunikační schopnosti takto postižených dětí. Čtenář této práce může 

snáze pochopit komunikační obtíže dětí s PAS a třeba se i vyvarovat nevhodných 

způsobů komunikace s těmito dětmi. 
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2 Porucha autistického spektra 

„Více než o lidi se zajímají o věci. Nereagují na volání jménem a nerušeně pokračují ve 

své činnosti. Vyhýbají se očnímu kontaktu a nikdy se nedívají do obličeje. Konverzace, 

která probíhá v blízkosti dítěte, je nevyrušuje.“3 Takto definoval a popsal děti s PAS v 

roce 1973 psycholog Leo Kanner. Přestože tento popis dítěte s PAS můžeme použít i 

v dnešní době, je důležité mít na paměti, že jakým způsobem se liší jednotlivé formy 

PAS, tak se liší i projevy PAS a povaha konkrétních dětí. 

Podle Asociace dětské a dorostové psychologie PAS „patří mezi závažné psychické 

poruchy, které bývají označovány jako všepronikající neboli pervazivní vývojové 

poruchy. Jedná se o skupinu různorodých poruch od méně závažných či lehkých, 

středně těžkých až po těžké poruchy.“4 

Děti s PAS mají narušené fungování tří základních oblastí – sociálních dovedností, 

komunikace a představivosti. 

V následujících kapitolách se budu věnovat historii (2.1), charakteristickým projevům 

PAS (2.2), typům PAS (2.3), vývoji poruchy (2.4), spoluvýskytu PAS s jinými 

poruchami (2.5) a péči o děti s PAS (2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Kanner, 1973, cit. dle Thorová, 2016, s. 34. 
4 addp.cz/dusevni-poruchy/autismus, 26.2.2021. 
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2.1 Historie výzkumu PAS 

Přestože se PAS vyskytují mezi lidmi už dlouhou dobu, jako oficiální diagnóza byly PAS 

uznány až na přelomu poloviny dvacátého století. Podobně jako další poruchy, které se 

vyskytují a jsou vnímány zejména u dětí (např. ADHD, SPU…), byl autismus dlouhou 

dobu přehlížen a bagatelizován. Thorová5 uvádí, že dříve v případech dětí trpící PAS 

většinou rodiče či okolí konstatovalo, že je dítě nevychované, nebo má špatnou povahu. 

V minulosti byly děti postižené PAS označované za „divné“, v dávnější minulosti 

dokonce za posedlé ďáblem či zlým duchem. 

Přestože podle Thorové6 není ani v dnešní době známa přesná příčina této poruchy, 

oficiální zkoumání PAS přineslo do života lidí trpícími PAS určitá pozitiva, kupříkladu 

větší porozumění společnosti, zlepšující se terapii či progres ve vzdělávacích 

strategiích.7 Ovšem cesta, která vedla k dnešním poznatkům, nebyla nikterak 

jednoduchá, zejména pro děti trpící PAS a jejich rodiče. 

V literatuře je uvedeno8, že první osobou, která si všimla podivného chování skupinek 

dětí a která toto chování považovala za symptomy specifické poruchy, byl americký 

psychiatr Leo Kanner. Tuto poruchu nazval časný dětský autismus (Early Infantile 

Autism - EIA). Název pochází z řeckého slova „autos“, které je překládáno ve významu 

„sám“.9 Vedl ho k tomu jeho názor, „že děti trpící autismem jsou osamělé, pohroužené 

do vlastního vnitřního světa, nezajímající se o svět kolem sebe, neschopné lásky a 

přátelství.“10  

Jak ale zmiňuje Hrdlička, prvním, kdo použil termín autismus, byl Eugen Bleuer v roce 

1911 při popisu schizofrenních pacientů.11 Právě tato souvislost zapříčinila, že ještě 

donedávna byl autismus zaměňován se schizofrenií. Za klíčový text v historii 

odborného zájmu o PAS je pokládán článek Lea Kannera Autistická porucha 

afektivního kontaktu, který vyšel v roce 1943.  

Další důležitou postavou historie PAS byl také Hans Asperger, který na Kannera 

navázal svými pracemi. Jak píše Thorová, Kanner se zabýval dětmi se spíše těžší 

 
5  Thorová, 2016, s. 32. 
6 Thorová, 2016, s. 31. 
7 Thorová, 2016, s. 31. 
8 Thorová, 2016, s. 32. 
9 Thorová, 2016, s. 32. 
10 Thorová, 2016, s. 32. 
11  Hrdlička, Komárek, 2014, s. 11. 
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formou autismu, Asperger popisoval děti s mírnějšími formami autismu.12 Právě podle 

Aspergera byl pojmenován jeden typ PAS, tedy Aspergerův syndrom. Tento termín byl 

poprvé užit britskou lékařkou Lornou Wingovou a to v roce 1981.13 V roce 2013 se začal 

oficiálně užívat termín porucha autistického spektra jako souhrnná kategorie.14 

S historií autismu se samozřejmě pojí i pátrání po příčinách tohoto postižení. Tomu se 

věnovala v počátcích zejména psychoanalýza. Toto období se někdy nazývá černým 

obdobím autismu.15 Leo Kanner16 nejprve přišel s domněnkou, že autismus je 

vrozenou, genetickou poruchou, pod vlivem psychoanalýzy však „rodiče dětí označil za 

tvrdé, úspěšné, chladné, sobecké, zajímající se pouze o vlastní problémy, odmítající 

pomoci svému dítěti.“17 Kanner také přišel s výrazem „matka lednička“, a tak se „termín 

pro emočně chladnou, odtažitou ženu se stal výrazem pro „typickou“ matku dítěte 

s autismem.“18 Thorová19 uvádí, že toto období bylo pro rodiče dětí trpící PAS velice 

obtížné. Ztráceli důvěru nejen v odborníky, kteří je odsuzovali, ale i v sebe, jelikož je, 

samozřejmě neprávem, trápily výčitky svědomí. Tato Kannerova teorie o projevení se 

PAS u dítěte vinou rodičů bohužel nebyla jediná. Například podle Margaret 

Mahlerové20 je dítě autistické první tři měsíce po narození. Poté závisí na jeho okolí, 

zejména na matce, zda o dítě pečuje a je dostatečně emocionálně vřelá. Pokud matka 

toto nesplní, dítě z autistické fáze nikdy nevyroste.21 Americký psycholog Bruno 

Betteilham je další postavou historie PAS, která viní rodiče z nástupu PAS u jejich dětí. 

Betteilham ovšem zašel ještě dál, jelikož „autoritativně prosazoval myšlenku, aby děti 

byly rodičům odebrány a vychovávány odděleně v terapeutickém zařízení.“ 22 

Thorová23 zmiňuje, že důležitý převrat v historii nastal ve chvíli, kdy psycholog Bernard 

Rimland vydal knihu Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a 

Neural Theory of Behavior. Rimland byl sám otcem syna trpícího PAS a ve své knize 

odmítl teorie o vině rodičů. Thorová dále uvádí, že Rimland určil autismus jako 

 
12 Thorová, 2016, s. 35. 
13 Thorová, 2016, s. 35. 
14 Thorová, 2016, s. 35. 
15 Thorová, 2016, s. 35-36. 
16 Thorová, 2016, s. 36. 
17 Thorová, 2016, s. 36. 
18 Thorová, 2016, s. 36. 
19 Thorová, 2016, s. 36. 
20 Mahlerová, 2006, s. 59-68. 
21 Mahlerová, 2006, s. 59-68. 
22 Thorová, 2016, s. 37. 
23 Thorová, 2016. 
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neurobiologickou poruchu organického původu. Situace se tedy významně obrátila. 

Leo Kanner se vrátil ze své prvotní teorii, ve které původ PAS popisoval jako 

organický.24  

Kromě psychoanalýzy se v historii přístupů k PAS vyskytl i přístup behaviorální, který 

spočíval především v teorii, že lze autistické chování odnaučit nebo přeučit. Jedním 

z příznivců tohoto přístupu byl americký psycholog Charles B. Ferster. Jak píše 

Thorová, Ferster neviděl účinek v trestání dětí. Jako posilovač u těchto dětí označil 

jídlo.25 

Ovšem i v behaviorálním přístupu došlo k problému. Někteří terapeuti nesouhlasili 

s Fersterovým přesvědčením, že trestání nemá na děti s PAS žádoucí účinky, a proto se 

tresty, například krátký elektrický šok, staly součástí některých terapií. To se nesetkalo 

s pochopením veřejnosti a po letech sporů se došlo k závěru, že trest „není v širším 

kontextu efektivní, a navíc není slučitelný se sociokulturními normami společnosti.“26 

Terapie tedy začala zahrnovat jiné prostředky, jako je hudba, jídlo, vibrace či oblíbené 

předměty. 

Zkoumání příčin PAS stále pokračovalo, často se zkoumal i možný genetický vliv. To 

například prokázalo, že „riziko na potomka s PAS je větší u rodičů se schizofrenií nebo 

u matek s ADHD.“27 Probíhal i neurobiologický a neuropsychologický výzkum. Na 

konci devadesátých let se začalo uvažovat o očkování jako příčině PAS. Hlavní postavou 

této teorie byl Andrew Wakefield. Jeho teorie ale byla kritizována, zejména, jak píše 

Thorová28, za neetické zacházení s pacienty, nekvalitní postupy a konflikt zájmů. 

Wakefieldovi byla ve výsledku odebrána lékařská licence. Tato teorie ovšem zapříčinila 

strach mezi rodiči, kteří se ve výsledku bránili nechat očkovat své děti, a tím je 

vystavovali nebezpečí.29 

Současný pohled na PAS je podle shrnutí Thorové30 následující. PAS jsou 

neurovývojové poruchy a zároveň se jedná o poruchy vrozené, nemůžou být tedy 

způsobené chybným výchovným vedením. Příčiny PAS nejsou zatím zcela přesně 

 
24 Thorová, 2016, s. 39. 
25 Thorová, 2016, s. 41. 
26 Thorová, 2016, s. 41. 
27 Daniels, 2008, Musser, 2014, cit. dle Thorová, 2016, s. 51. 
28 Thorová, 2016, s. 47. 
29 Thorová, 2016, s. 47. 
30 Thorová, 2016. 
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zjištěné, jistou roli hrají genetické vliv, prostředí a imunní systém člověka. PAS nejsou 

vyléčitelnými poruchami, ale v některých případech, buď spontánně, nebo s pomocí 

speciálních terapií, dochází k výraznému zlepšení.31 Janderková dodává, že se „v terapii 

využívají speciální edukační programy, které učí děti určitým způsobům chování. 

Důraz je kladen na řád a stereotyp. Pro život autistů je zásadní strukturace – času, 

programu, úkolů.“32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Thorová, 2016, s. 53-54. 
32 Čadilová a kol., 2016, s. 13. 
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2.2 Charakteristické projevy 

Projevy PAS se liší v závislosti na mnoha faktorech: věku dítěte, formě PAS, povaze 

dítěte, dalších postižení, aj. Ve třech oblastech jsou ale pozorovány největší odlišnosti, 

a to v sociálním chování, komunikaci a v zájmech a představivosti.  

V literatuře33 se uvádí, že alespoň ve dvou z těchto tří oblastí musejí být znát odlišnosti 

před dovršením třetího roku života dítěte, s tím, že nástup problémů v těchto oblastech 

bývá dřívější, většinou mezi 12. – 18. měsícem. Důvodem bývá opožděný nástup řeči či 

nezájem o sociální kontakt.34 

Jak píše Hrdlička35, nástup těchto příznaků bývá dvojího druhu. Častější bývá 

postupný rozvoj charakteristických projevů PAS v prvním roce života. V některých 

případech ale dochází k takzvané autistické regresi, kterou lze definovat jako „závažný 

vývojový obrat zpět, kdy se u dítěte částečně nebo úplně ztrácejí již získané vývojové 

dovednosti, především v oblasti řeči, ale i sociálního chování, nonverbální 

komunikace, hry a někdy i kognitivních schopností.“36 

Obě děti, jejichž komunikaci jsem analyzovala, Vláďa i Anička, mají problémy ve všech 

třech oblastech. Vláďovi dělá pravděpodobně největší problém komunikace, objevuje 

se u něj, mimo dalších obtíží, například echolalie. Ovšem i v sociálním chování a ve hře 

se u něj vyskytují významné potíže. Má velkou oblibu v rituálech, repetitivních 

činnostech a také se u něj objevuje neobyčejná schopnost zapamatovat si a poté 

přeříkat barvy českých bankovek a postavy, které jsou na nich vyobrazené. Aničce dělá 

největší problémy sociální chování, nechápe a nedodržuje intimní vzdálenost a zásady 

slušného chování. Mnohé problémy má ale i v komunikaci. Oblast představivosti a hry 

je u ní zasažena nejméně. 

2.2.1 Sociální chování 

První z oblastí, ve kterých se odlišnosti dětí trpící PAS objevují nejvýznamněji, je 

sociální chování. Důležitým poznatkem, který zmiňuje Thorová, je skutečnost, že 

poruchy v sociálním chování se u dětí s různými typy PAS výrazně liší. Některé děti 

zůstanou na úrovni sociálního chování kojenců a jiné sociálně interagují na úrovni 

 
33 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 35-36. 
34 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 35-36. 
35 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 36. 
36 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 36. 
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šestiletých dětí.37 „Jednoznačně lze říci, že sociální intelekt je vždy vůči mentálním 

schopnostem člověka s poruchou autistického spektra v hlubokém deficitu.“38 

Thorová39 také zmiňuje rozlišení čtyř typů sociální interakce, které vypracovala Lorna 

Wingová. Prvním typem je typ osamělý. Děti s tímto typem sociálního chování jsou 

uzavřené, neprojevují zájem o komunikaci či sociální kontakt s okolím, vyhýbají se 

fyzickému i očnímu kontaktu a nemají silné vazby k blízkým osobám (ty se ale většinou 

postupem času upevňují. Druhý typ je pasivní. Děti s tímto typem sociálního chování 

velice omezeně projevují své potřeby, radost, účast či empatii. Kontaktu se nevyhýbají, 

ale ani ho ve většině případů neiniciují. Další typ sociálního chování se vyskytuje 

zejména u dětí s ADHD. Děti s typem sociálního chování aktivní-zvláštní nepřiměřeně 

užívají sociálního kontaktu. Obvykle nechápou pravidla slušného chování, nedodržují 

intimní vzdálenost, často dlouze hledí do očí, nerespektují rozdíl mezi chováním 

k blízkému a cizímu člověku. Čtvrtým typem je typ formální, afektovaný. Tento typ 

sociálního chování je běžný zejména pro děti s vyšším IQ. Vyznačuje se dobrými 

komunikačními schopnostmi, konzervativním, chladným až odtažitým chováním dětí, 

oblibou a touhou po dodržování rituálů a pravidel. Tyto děti často chápu vše doslovně, 

jsou pravdomluvné bez ohledu na následky a hovoří velice formálně, až slovníkově. 

K těmto čtyřem typům sociálního chování se přidává ještě pátý typ, typ smíšený-

zvláštní. Jak název napovídá, sociální chování těchto dětí je pokládáno za zvláštní, 

nesourodé, vždy záleží na situaci, ve které se nachází, a na osobě, se kterou dítě v dané 

chvíli je. V komunikaci užívají naučené fráze nebo slovní výrazy, které napodobují 

z řeči dospělých40. 

Přestože je ve společnosti bohužel stále do jisté míry zakotven stereotyp, že děti s PAS 

jsou pouze chladnými osobami, které o kontakt nestojí, opak je pravdou, jelikož „za 

zdánlivou netečností a odtažitostí dítěte se skrývá nejistota a neschopnost dítěte 

kontakt přiměřeně navázat.“41 

2.2.2 Komunikace 

Další z hlavních oblastí, ve kterých mají děti s PAS obtíže, je komunikace. PAS jsou 

v prvé řadě poruchami komunikace, a to i z toho důvodu, že komunikační problémy či 

 
37 Thorová, 2016, s. 63. 
38 Thorová, 2016, s. 63. 
39 Thorová, 2016, 2016, s 65-78. 
40 Thorová, 2016, 2016, s 65-78. 
41 Thorová, 2016, s. 79. 
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opoždění nástupu řeči bývají prvotními ukazateli, že dítě PAS trpí. Komunikační 

problémy dětí s PAS mohou souviset i s dalšími postiženími a poruchami. Tato 

postižení, zejména mentální retardace, která se, jak píše Lechta, může s PAS spojovat 

velice často (spojení mentální retardace a PAS se vyskytuje až v 70 % případů), 

zapříčiňují další problémy v komunikaci.42  

V literatuře43 bývá udáváno, že až polovina dětí s PAS nemá dostatečně rozvinutou řeč, 

která by sloužila k solidní komunikaci. Ovšem i u druhé poloviny dětí, která má řeč 

poměrně vyvinutou, se vyskytují komunikační odchylky a problémy. Řeč těchto dětí 

bývá považována za nápadnou a neobvyklou, někdy je připodobňována k řeči robota, 

jelikož je monotónní a bez emocí, často strohá a trhaná.44 Potíže se u dětí s PAS 

vyskytují ve verbální i neverbální komunikaci. 

 Thorová45 píše, že z hlediska verbální komunikace je u dětí s PAS často pozorován 

problém s porozuměním řeči i s jejím vyjádřením. V syntaktické rovině mívají děti 

problémy například s používáním zájmen, časováním či skloňováním. Mají tendenci 

vytvářet holé věty s infinitivy. Častá je u dětí s PAS echolalie, tedy reflexní opakování 

slyšeného, nebo takzvaný efekt posledního slova. Nedostatečná slovní zásoba u dětí 

způsobuje častou odpověď na otázky „nevím“. U dětí s lehčími formami PAS se 

vyskytuje takzvaná literární přesnost, tedy doslovné chápání slyšeného, proto jsou pro 

ně mnohé výrazy či řečnické otázky problematické. Ulpívání, které je pro děti s PAS 

typické, se projevuje i v rovinách jazyka, například v odmítání synonym, používání 

určitých slov či ulpívání na určitých tématech k hovoru. Takto postižené děti také 

mívají potíže se zahájením, plynulostí i ukončením konverzace. Častým prvkem jejich 

komunikace je také užívání vulgárních slov, které se vyskytuje většinou ve snaze o 

získání pozornosti okolí, či za účelem navázání předvídatelného kontaktu nebo reakce 

okolí.46 

Hrdlička47 zmiňuje, že u dětí s PAS je neverbální složka komunikace postižená 

především prostřednictvím omezené až vymizelé gestikulace a ploché mimiky. 

 
42 Lechta, 2008, s. 94. 
43 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 37. 
44 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 37. 
45 Thorová, 2016, s. 107-115. 
 
46 Thorová, 2016, s. 107-115. 
47 Hrdlička, Komárek, 2008, s. 37. 
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Doherty-Sneddon se ve své publikaci Neverbální komunikace dětí48 mimo jiného 

zabývá i dětmi s PAS a jejich užíváním pohledů. Podle ní děti s PAS pohledy sice 

používají, ale za jiným účelem, nesdělují pohledem žádné významy. „Nepoužívají 

neverbální signály, jako je pohled nebo gesto, aby vyjádřily svůj názor na předměty 

nebo aby vědomě daly najevo zájem.“49 V literatuře se tedy nachází názor, že děti s PAS 

nechápou význam pohledu pro pochopení komunikace, přesto ale platí, že pohledy si 

uvědomují, sice „dokážou podle očí poznat pohlaví člověka, ale jeho pocity rozeznat 

nedokážou.“50 

Thorová51 zmiňuje Attwoodův postřeh, že děti s PAS mají problémy především s gesty 

a postoji, které znázorňují kupříkladu zahanbení či touhu po utěšování. 

Ve stejné literatuře52 jsou uvedeny další obtíže v neverbální komunikaci, jako například 

chybějící ukazování vyjadřující zájem, nebo absence pohybu hlavy sloužící k vyjádření 

souhlasu či nesouhlasu. Mimika často neinformuje o pocitech dítěte, úsměv je u dětí 

s PAS často sporadický a pokud ho použijí, bývá křečovitý. Děti s PAS také preferují 

určité neobvyklé polohy či pohyb u rozhovorů, někdy také přehnanou blízkost. 

V některých případech také fyzicky manipulují s dospělým, používají například jeho 

ruku k různým činnostem. Časté je také destruktivní chování nebo sebezraňování se se 

záměrem komunikace. K tomuto způsobu se děti uchylují zejména v případech, kdy 

nejsou schopny vyjádřit své potřeby, dorozumět se, nebo chtějí získat pozornost okolí.  

2.2.3 Představivost, zájmy 

Poslední z nejvýznamněji postižených oblastí u dětí s PAS je oblast představivosti, 

zájmů a rituálů. Podle Thorové53 je právě tato oblast z hlediska vlivu na vývoj dítěte 

velice důležitá. U dětí se nerozvíjí v plné míře schopnost nápodoby a plánování, což má 

za výsledek, že se u dítěte nerozvíjí důležitý nástroj učení, tedy hra, která se u dětí s 

PAS nápadně odlišuje od hry jejich vrstevníků. Děti s PAS projevují zájem o repetitivní 

činnosti a aktivity, vyznačují se stereotypním chováním a často jsou příliš zaujaty 

nějakým tématem či činností, na které ulpívají. Porušen je také rozvoj představivosti, 

což způsobuje, „že dítě upřednostňuje činnosti a aktivity, které obvykle preferují 

 
48 Doherty-Sneddon, 2005, s. 107-108. 
49 Doherty-Sneddon, 2005, s. 108. 
50 Doherty-Sneddon, 2005, s. 110. 
51 Thorová, 2016, s. 102. 
52 Thorová, 2016, s. 100-101. 
53 Thorová, 2016, s. 119-120. 
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podstatně mladší děti, vyhledává předvídatelnost v činnostech a upíná se tak na 

jednoduché stereotypní činnosti.“54  

Hrdlička55 zmiňuje, že děti s PAS ve hře často používají hračky jiným způsobem, nebo 

se zaměří pouze na určitou část hračky. Ve spojitosti nejen se hrou, ale i s běžným 

životem je důležité zmínit, že děti s PAS mají zvýšený práh bolesti, což má za následky 

jejich neopatrné nebo sebezraňující chování. 

Jak píše Thorová,56 zájmy dítěte a obliba neměnných rituálů může dosahovat takové 

intenzity, že narušuje život rodiny. V momentu, kdy se po dítěti chce, aby aktivitu 

ukončilo nebo aby odložilo předmět, na který je fixované, přichází obvykle ze strany 

dítěte problémové chování, které zahrnuje křik, agresivitu či sebezraňování. Podobná 

reakce, ne-li horší, přichází v případě, kdy se například rituály nebo denní program 

dítěte změní. Kromě agrese se může u dítěte objevit také pasivní negativismus, kdy dítě 

nespolupracuje ani na úrovni, které je bez problémů schopno.57 

V literatuře58 se také píše o velice zajímavém jevu, který se objevuje přibližně u desetiny 

dětí s PAS. Jedná se o takzvané ostrůvky speciálních schopností, které jsou většinou 

v kontrastu s nízkou úrovní praktických schopností dětí s PAS. „Jedná se o výjimečnou 

mechanickou paměť se schopností memorovat přesně řady nezáživných údajů 

(telefonní čísla z telefonního seznamu, zastávky v jízdním řádu, aj.).“59 

 

 

 

 

 

 

 
54 Thorová, 2016, s. 119. 
55 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 36. 
56 Thorová, 2016, s. 121-122. 
57 Thorová, 2016, s. 121-122. 
58 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 38. 
59 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 38. 
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2.3 Typy PAS  

Typů PAS je několik, každý z nich má svá specifika a odlišnosti. V této kapitole zmiňuji 

dětský autismus (2.3.1) a atypický autismus (2.3.2) na prvních místech, jelikož se jedná 

o typy PAS, kterými trpí děti, jejichž komunikaci analyzuji v praktické části. Kromě 

těchto dvou typů PAS kapitola obsahuje další nejznámější typy PAS, tedy Aspergerův 

syndrom (2.3.3), Rettův syndrom (2.3.4) a dětskou dezintegrační poruchu (2.3.5).  

2.3.1 Dětský autismus 

Podle Thorové60 je dětský autismus jádrem PAS zejména z historického pohledu. 

Stejně jako u dalších typů PAS je stupeň závažnosti poruchy různý, od mírné formy až 

po formu těžkou s mnoha závažnými symptomy. Děti s dětským autismem mají 

problémy ve všech třech oblastech z minulé kapitoly, tedy v sociálním chování, 

komunikaci a představivosti. 

Ve stejné publikaci61 se uvádí, že se dětský autismus projevuje před třetím rokem života 

dítěte. Děti trpící touto poruchou nedokážou dostatečně vyhodnotit a odpovědět na 

emoce jiných lidí, mají problémy s používáním sociálních signálů, chybí jim sociálně-

emoční vzájemnost. Postrádají také tvořivost a představivost v myšlení či emoční 

reakce na přátelské intervence od okolí. Nedostatečně gestikulují a mají sníženou 

přizpůsobivost ve vyjadřování. U dětského autismu je významným prvkem rutinní 

chování a fixace na předměty, které nejsou pro daný věk dítěte typické. Stereotyp se 

projevuje i v zájmech nebo pohybu dítěte. Změny jsou dětmi s dětským autismem 

přijímány velice negativně, ať už se jedná o maličkost, nebo o větší záležitost. Kromě 

těchto problémů v triádě se vyskytují potíže se spánkem, strachy a fobie, záchvaty 

vzteku, agrese či absence spontaneity a schopnosti organizace času nebo činnosti. 

Stejně jako s dalšími typy PAS se i s dětským autismem často pojí mentální retardace, 

jejíž zhoršující se úroveň významně přispívá k dalším potížím, nebo k zintenzivnění 

potíží stávajících.62 

2.3.2 Atypický autismus 

Hrdlička63 píše, že dítěti je tento typ PAS obvykle diagnostikován, pokud nejsou 

kritéria pro dětský autismus zcela splněna, buď nenaplněním všech tří klíčových 

 
60 Thorová, 2016, s. 179. 
61 Thorová, 2016, s. 180-181. 
62 Thorová, 2016, s. 180-181. 
63 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 47. 
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oblastí (sociální chování, komunikace, představivost), nebo opožděným nástupem 

poruchy po třetím roce života dítěte. 

Thorová atypický autismus popisuje podobně, podle ní je „zastřešujícím termínem pro 

část osob, na které by se hodil vágní diagnostický výrok autistické rysy či sklony.“64 

Dále udává, že atypický autismus dříve spadal pod termín pervazivní vývojová porucha 

nespecifikovaná zahrnující kromě atypického autismu i atypický vývoj osobnosti nebo 

pervazivní vývojovou poruchu. Kritéria ale neobsahovala dostatek informací, tudíž 

často docházelo při diagnostikování k problémům s odlišením dětského a atypického 

autismu. Atypický autismus bývá diagnostikován, pokud jsou první příznaky autismu 

zaznamenány po třetím roce života, pokud není naplněna triáda (tedy komunikace, 

sociální chování a představivost), jedna z oblastí není výrazně narušena, nebo pokud je 

abnormální vývoj zaznamenán ve všech třech oblastech, ale tíže symptomů nenaplňuje 

kritéria. Atypický autismus se někdy také přidružuje k těžké a hluboké mentální 

retardaci. Rozdílů mezi dětským a atypickým autismem ale není mnoho, pouze část 

dětí s atypickým autismem má méně narušené některé oblasti vývoje, například mají 

lepší komunikační či sociální dovednosti. To ovšem nic nemění na tom, že potřeba péče 

o tyto děti je stejně velká jako u dětí s dětským autismem.65 

2.3.3 Aspergerův syndrom 

V literatuře66 je uvedeno, že Aspergerův syndrom bývá někdy nazýván projevem 

sociální dyslexie. Ve společnosti přetrvává nesprávné tvrzení, že Aspergerův syndrom 

je mírnější poruchou. Děti s Aspergerovým syndromem mají oproti jiným PAS vyšší 

intelekt, který jim může pomoci ve vzdělání, ovšem bohužel většina z nich přesto není 

schopna samostatného života. Míra a intenzita postižení je i v této PAS velice 

rozmanitá. Někteří jedinci se dokážou naučit základním sociálním dovednostem a 

docházet do školy, poté případně i do práce, jiní mají problémy s docházkou do školy i 

s přítomností asistenta.67 

Thorová68 dále udává, že děti s PAS obvykle mluví do pěti let plynule, přičemž můžou, 

ale nemusí mít opožděný vývoj řeči. Jejich mluva ovšem působí zvláštně, často se učí 

celé pasáže nazpaměť, mluví mechanicky, kopírují řeč dospělých. Problém 

 
64 Thorová, 2016, s. 185. 
65 Thorová, 2016, s. 185-187. 
66 Thorová, 2016, s. 188. 
67Thorová, 2016, s. 188. 
68 Thorová, 2016, s. 189-191. 
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s komunikací se spojuje se sociálními problémy. Děti s Aspergerovým syndromem 

většinou neodhadnou sociální kontext situace, mají problém hovořit s vrstevníky, 

ulpívají na tématech a neprojevují zájem o odpovědi či zájem posluchačů. Problém mají 

i s pravidly společenského chování, neverbální komunikací nebo s humorně či ironicky 

myšlenými výroky, které chápou mylně doslovně. Velké potíže se u dětí 

s Aspergerovým syndromem vyskytují při vytváření přátelských vztahů, jelikož 

většinou dávají přednost samotě, nechápou pravidla her, jsou velice soutěživí a mají 

sníženou schopnost ovládat své chování. Děti s Aspergerovým syndromem jsou velicí 

milovníci rituálů a stereotypů. To se často projevuje i v jejich zálibách, ve kterých 

hledají určitý řád či prvky opakování. Na změny reagují nelibě.69 

Ve stejné publikaci70 se zmiňuje, že je v rámci Aspergerova syndromu rozlišován nízko 

funkční a vysoce funkční Aspergerův syndrom. Při diagnostikování Aspergerova 

syndromu nelze s určitostí určit, k jaké kategorii bude mít dítě blíž, až bude dospělé. 

Dá se říct, že vysoce funkční Aspergerův syndrom je příznivější formou Aspergerova 

syndromu, zejména vzhledem k budoucnosti dítěte. 71 

2.3.4 Rettův syndrom  

Jak píše Hrdlička72, Rettův syndrom se od ostatních PAS mimo jiného odlišuje zejména 

tím, že postihuje výhradně ženy. Příčina Rettova syndromu je genetická. Rettův 

syndrom je popisován pomocí čtyř stádií. Nejprve se dítě vyvíjí normálně až normálně 

časně do pátého až osmnáctého měsíce života. Poté nastupuje prudká vývojová regrese, 

která se projevuje především ztrátou řeči, zpomalením růstu hlavy či ztrátou 

manuálních dovedností. Ztráta manuálních schopností se týká zejména účelového 

pohybu rukou, dochází ke zvláštním kroutivým nebo tleskavým pohybům rukou. Tato 

motorická degenerace se často objevuje až ve školním věku nebo v adolescenci. Dívky 

s Rettovým syndromem velice často trpí epilepsií, hyperventilacemi, skoliózou či 

kyfoskoliózou. Výsledkem je těžké mentální postižení, které je spojeno i s postižením 

tělesným. Dívky trpící Rettovým syndromem jsou často upoutány na invalidní vozík a 

je u nich zvýšená frekvence náhlé smrti. Prognóza Rettova syndromu je horší než u 

dětského autismu.73  

 
69 Thorová, 2016, s. 189-191. 
70 Thorová, 2016, s. 193-194. 
71 Thorová, 2016, s. 193-194.  
72 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 52-53. 
73 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 52-53. 
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Thorová74 ve své publikaci popisuje sociální zájem, který dívky s Rettovým syndromem 

vykazují. Ovládají úsměv a oční kontakt, vyžadují společnost a nelibě nesou osamocení. 

 Thorová75 zmiňuje mimo jiného také komunikaci a intelekt dívek s tímto postižením. 

Komunikace je pro takto postižené dívky velice obtížná, ve většině případů se mohou 

prakticky dorozumívat pouze očima. Intelekt nezávisí na tíži tělesného postižení. 

Některé dívky dokážou pomocí očních odkazů odpovědět na jednoduché otázky. 

Obecně je ale kvůli jejich ztíženému dorozumívání se velice těžké zjistit, nakolik dívky 

rozumí. Podle výzkumů ale bývá intelekt dívek značně podceňován. 

2.3.5 Dětská dezintegrační porucha 

V literatuře76 se píše, že tento syndrom byl poprvé popsán Theodorem Hellerem, který 

jej nazval „dementia infantilis“. Podobně jako u Rettova syndromu následuje po období 

normálního vývoje prudká regrese. Dětská dezintegrační porucha ale postihuje obě 

pohlaví a nástup regrese bývá pozdější. Dítě se normálně vyvíjí minimálně dva roky, 

komunikuje, sdílí pozornost, gestikuluje, hraje si. Regrese přichází nejčastější mezi 

třetím a čtvrtým rokem života, může ale nastoupit i dříve či později. Toto zhoršení může 

být náhlé, postupné, nebo se může střídat s obdobím stagnace. Dochází ke zhoršení 

v komunikačních a sociálních dovednostech dítěte. Přestože v některých případech 

může dojít k opětovanému zlepšení dovedností, nikdy se nedosáhne normy. Děti 

postižené dětskou dezintegrační poruchou trpí často i těžkou mentální retardací, nebo 

například epilepsií.77 

 Péče o takto postižené děti je velice podobná péči a terapii dětí s dětským autismem. 

Stejně jako u dalších typů PAS je tíže postižení různorodá, jak ale zmiňuje Hrdlička78, 

prognóza dětské dezintegrační poruchy bývá horší než u dětského autismu. 

 

 

 
74 Thorová, 2016, s. 220-221. 
75 Thorová, 2016, s. 221-225. 
76 Thorová, 2016, s. 196-199. 
77 Thorová, 2016, s. 196-199. 
78 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 54. 
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2.4 Vývoj poruchy v jednotlivých věkových obdobích 

Projevy či míra PAS jsou, jak bylo již mnohokrát zmíněno, značně individuální. 

Podobně je to i s rozpoznáním příznaků a následným diagnostikováním PAS. Vše záleží 

na okolnostech, typu PAS, míře postižení a dalších faktorech. Projevy PAS se s věkem 

mění. V literatuře79 bývá obecně uváděn věk do pěti let jako ideální pro určení 

diagnózy. To, že PAS bývají diagnostikovány mezi třemi až pěti lety, souvisí zejména se 

vstupem dětí do školky, kde se často odhalí jejich problémy v oblasti sociálního 

chování, komunikace nebo hry.  

Věk, kdy je určena diagnóza, se však může významně lišit. Důkazem toho můžou být i 

děti, jejichž komunikaci analyzuji v praktické části. Aničce byl atypický autismus 

diagnostikován v osmi letech s tím, že od čtyř let trpěla epilepsií. Na rozdíl od ní byl 

Vláďovi dětský autismus diagnostikován již ve dvou letech a devíti měsících. Věk 

diagnózy samozřejmě také významně závisí na blízkém okolí dítěte a jejich 

zkušenostech či informovanosti o PAS.  

2.4.1 Narození a první rok života 

Podle Thorové80 není možné v tomto období spolehlivě určit, zda dítě trpí některou 

z PAS. Rodiče si mohou všimnout abnormalit ve vývoji dítěte, často ale až zpětně. 

Jednou z nich může být nezájem o hračky, okolí, nové podněty. Dítě často neprojevuje 

nadšení a nesleduje dění v místnosti, nebo nezkoumá předměty pomocí úst. Ze 

sociálního hlediska se děti mohou stranit společnosti, nevyhledávat mazlení či 

ignorovat snahy rodičů o dětské hry. Děti s PAS se v tomto věku nemusí tolik smát nebo 

navazovat cílený oční kontakt.81 Tím, co by se ale mělo sledovat nejvíce, je „tzv. 

komunikační referenční chování – oční kontakt, schopnost zaměřit pozornost 

požadovaným směrem a sledovat směr pohledu dospělého. Tyto sociálně-orientační 

dovednosti bývají u dětí s PAS narušeny.“82 

2.4.2 Batolecí období (13-30 měsíců) 

Batolecí období je z hlediska diagnostiky PAS podstatně důležitější než období 

předchozí, neboť se už u dětí rozvíjí komunikace, sociální chování a také hra a 

 
79 Thorová, 2016, s. 233. 
80 Thorová, 2016, s. 235. 
81 Thorová, 2016, s. 235. 
82 Thorová, 2016, s. 235. 
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představivost, tudíž všechny tři oblasti, které jsou pro děti s PAS problematické. Přesto 

v tomto období ještě nemusí dojít k přesnému stanovení diagnózy. 

V literatuře83 je uvedeno, že jako první příčinu znepokojení rodiče dětí s PAS uvádějí 

problémy v komunikaci. „Za abnormální považujeme, pokud dítě v 6 měsících 

nereaguje vzájemným sociálním úsměvem, do 12 měsíců nežvatlá a negestikuluje 

(nenatahuje ruku, nemává), do 16 měsíců neukazuje ukazovákem na zajímavé 

předměty a neužívá slova a ve dvou letech spontánně neužívá věty.“84 U dětí s PAS je 

vývoj řeči značně neobvyklý. Dítě může začít vyslovovat první slova, poté vývoj ustane, 

nastane regres a dítě přestane mluvit. Další možností je, že dítě mluví, ale vývoj jeho 

řeči je pomalý, nebo že se řeč u dítěte objevila, ale v určitém stupni se vývoj zastavil a 

dítě ustrnulo na této úrovni. Poslední možností je, že se u dítěte řeč nikdy neobjeví.85 

Thorová86 dále píše o sociálním chování a hrách dětí s PAS v tomto vývojovém období. 

Zájem dětí o sociální kontakt bývá menší, děti neprojevují snahu o nápodobu činností, 

které vidí u rodičů. Pokud ji projevují, často mechanicky opakují naučené činnosti. 

Odlišnosti v sociálním chování, které uvádí rodiče dětí, odpovídají typům sociálního 

chování, které jsem zmiňovala v kapitole 2.2.1. Nejvýrazněji se děti s PAS v tomto 

období odlišují od zdravých dětí potížemi s nápodobou či hrou. Stává se, že dítě 

nenapodobuje vůbec, nebo napodobuje pouze momentálně při nějaké aktivitě. Může 

také dojít výraznějšímu narušení symbolické imitace. Důležité také je, že dítěti často 

chybí radost ze společné aktivity. Při hře se už často vyskytuje ulpívavá tendence, jak 

prostřednictvím očního kontaktu, tak vyžadováním určitého předmětu, který děti 

s PAS chtějí mít stále u sebe. Většinou se jedná o věci, které nejsou hračkami (např. 

kartáček na zuby). Děti s PAS mají v tomto období velice proměnlivé nálady, neochotně 

spolupracují, nevydrží se dlouho soustředit.87 Odlišnosti se mohou projevit i v oblasti 

pohybu, „dítě chodí po špičkách, kývá tělem, točí se dokolečka, třepe s rukama či prsty 

nebo nastavuje ruce do zvláštních poloh.“88 

Ve stejné literatuře se také píše o jevu, který se u dětí s PAS může v batolecím období 

vyskytnout, o vývojovém regresu. Pokud regres u dítěte nastane, znamená to, že 

 
83 Thorová, 2016, s. 237-238. 
84 Thorová, 2016, s. 237-238. 
85 Thorová, 2016, s. 238. 
86 Thorová, 2016, s. 237-238. 
87 Thorová, 2016, s. 237-240. 
88 Thorová, 2016, s. 240. 
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dovednosti, které dítě získalo, ztrácí. Tento regres se týká různých oblastí, tedy řeči, 

neverbální komunikace, sdílené společnosti, sociální interakce a hry.89 Williams udává, 

že „výsledky srovnávací studie uvádí, že děti, u kterých byla zaznamenána ztráta slov, 

se neliší od dětí s autismem bez regresu ve schopnosti napodobovat rodiče při hře a 

schopnosti rozumět slovům a slovním pokynům.“90 

2.4.3 Předškolní období (3-6 let) 

Předškolní období je pro děti s PAS velice důležité, neboť se jedná o dobu, kdy 

přicházejí ve větší míře do kontaktu se svými vrstevníky, ale i dalšími lidmi, například 

pedagogy, v mateřské škole. Právě pedagogové často rodiče upozorní na odlišnosti 

v chování, komunikaci či dovednostech dítěte a doporučí návštěvu psychologa.  

Thorová91 zmiňuje dva jevy, které toto období z hlediska diagnostikování PAS provází, 

a to falešnou pozitivitu a falešnou negativitu. Falešná pozitivita, tedy nesprávné 

mínění, že dítě trpí PAS, se může vyskytnout u dětí, jejichž vývoj je opožděný, náročně 

snášejí vstup do školky mezi děti, jsou plaché či úzkostné. Naopak falešná negativita se 

může projevit záměnou mírnější formy dětského autismu, Aspergerova syndromu a 

dalších PAS za potíže a problémy s řečí, sociálním chováním, pozorností atd. „Konečná 

a jasná diagnóza by měla být stanovena mezi čtvrtým a pátým rokem věku dítěte, kdy 

jsou projevy nejzřetelnější. Proto doporučujeme mezi čtvrtým a pátým rokem kontrolní 

vyšetření ke snížení rizika diagnostického omylu.“92 

V totožné literatuře93 se dále uvádí, že i v tomto období mají děti s PAS oblibu 

v rituálech, často se chovají problémově až agresivně, mají zájem o specifické činnosti, 

ve kterých je řád, často rády malují. Hra je stále vývojově opožděná, děti mají 

nedostatek kreativity. V tomto věkovém rozmezí dochází ke zlepšení řeči, echolalie 

ustupuje a děti tvoří jednoduché věty, může se nepatrně zlepšit i sociální chování. Vše 

ale závisí na tíži postižení. „Většina dětí s poruchou autistického spektra bez mentální 

retardace mezi šestým a sedmým rokem má sociální chování na úrovni dětí tří-až 

čtyřletých.“94 

 
89 Thorová, 2016, s. 241-242. 
90 Williams, 2015, cit. podle Thorová, 2016, s. 241. 
91 Thorová, 2016, s. 245-246. 
92 Thorová, 2016, 245-246. 
93 Thorová, 2016, s. 246-247. 
94 Thorová, 2016, s. 246. 
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Thorová95 také píše, že v období mezi třetím a šestým rokem života dochází 

k znovunabývání různých dovedností, které děti ztratily během vývojového regresu. U 

některých dětí se znovu zlepšuje a vyvíjí řeč a neverbální komunikace, objevuje se také 

zlepšení v sociálním chování a ve hře. 

2.4.4 Mladší školní věk (6-11 let) 

V Poruchách autistického spektra autorka píše,96 že se toto období dá považovat za 

období zlepšování. Děti mají úzce vyhraněné zájmy, jejich sociální kontakt se může 

zlepšovat. U některých dětí se obtíže objeví až v tomto věku, jelikož vstup do školy je 

provázen vyššími požadavky na dítě. Rodiče, pokud neznají PAS či s tím nemají 

zkušenost, mohou příznaky příznaky v předškolním období přehlížet a vyhodnotit je 

jako součást osobnosti dítěte nebo jako dědičný rys povahy. Ve většině případů je ale 

stanovení diagnózy až v tomto věku problematičtější, jelikož některé symptomy již 

mohly odeznít a většina dětí v určité míře mluví, zcela neodmítá sociální kontakt atd. 

To se týká hlavně mírnější typů poruch. „S přibývajícím věkem a přirozeným rozvojem 

sociálních schopností u dětí se však odlišnost dítěte s poruchou autistického spektra, a 

zejména dítěte s Aspergerovým syndromem zvýrazňuje.“97 

2.4.5 Puberta, adolescence 

Posledním vývojovým obdobím, které zmiňuji (období dospělosti do své BP nezařazuji 

kvůli zaměření BP na PAS u dětí), je puberta, období, které je pro dospívající náročné 

i bez dalších poruch. 

Jak píše Thorová,98 i v tomto období dochází k diagnostikování PAS, ale poněkud 

jiným způsobem. Děti s PAS se, stejně jako děti zdravé, s přicházející pubertou mění, 

chtějí navazovat přátelské nebo sexuální vztahy, to jim ale jejich postižení ztěžuje, 

zejména v sociální či komunikační sféře. Odmítání, nezájem nebo šikana pocházející 

od jejich okolí, které vycítí jejich odlišnost, často přechází do depresí, nenávisti k okolí 

nebo sebevražedných myšlenek dospívajících s PAS. Většina nediagnostikovaných 

adolescentů s PAS se tedy k psychologovi dostává primárně kvůli těmto potížím, PAS 

je jim diagnostikováno až sekundárně.99 

 
95 Thorová, 2016, s. 247-248. 
96 Thorová, 2016, s. 251-252. 
97 Thorová, 2016, s, 252. 
98 Thorová, 2016, s. 255. 
 
99 Thorová, 2016, s. 255. 
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V literatuře100 se také píše, že projevy a vývoj PAS bývají různorodé. U některých dětí, 

zejména těch s mírnějšími formami PAS, může dojít ke zlepšení. Důležitá je k tomu 

také docházka do školy, jelikož její následné opuštění většinou vede ke zhoršení 

chování. Jiné děti se stále postupně pomalu vyvíjejí, ale rozdíly mezi nimi a jejich 

vrstevníky se stávají zřetelnější. U dětí s těžšími projevy PAS může dojít i ke zhoršení, 

větší sociální uzavřenosti, vyhýbavému chování či problémům se spánkem. I v tomto 

období se v diagnostice může objevit falešně negativní diagnóza, která je dokonce vyšší 

než u dětí mladšího věku, a falešně pozitivní diagnóza, kdy může být například sociální 

fobie či porucha osobnosti zaměněna za PAS.101 

 Obecně se dá říct, že mnoho dětí s PAS si v pubertě více či méně uvědomuje svoji 

odlišnost, neúspěchy v sociální interakci, odmítavost vrstevníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 Thorová, 2016, s. 254-255. 
101 Thorová, 2016, s. 254-255. 
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2.5 Spoluvýskyt PAS s jinými poruchami 

PAS se velice často vyskytuje s dalšími poruchami, které ještě více znesnadňují správný 

vývoj dítěte. Častým problémem při diagnostikování jsou stejné nebo velice podobné 

příznaky poruch, které správnou diagnózu znesnadňují. V literatuře102 se píše o třech 

nejvýznamnějších problémech. První problém nastává, pokud je autistické chování 

považováno za součást choroby, která už dítěti byla diagnostikována (mentální 

retardace, Downům syndrom, …). Druhý problémem je, pokud dítě místo diagnózy 

PAS obdrží jinou diagnózu (schizofrenie, ADHD, …). To se může stát prostřednictvím 

falešné pozitivity nebo falešné negativity. Poslední z hlavních problémů nastává ve 

chvíli, kdy diagnóza PAS zastře jinou psychiatrickou poruchu (schizofrenie, bipolární 

porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, …).103 

Vzhledem k množství poruch, které se můžou spolu s PAS vyskytovat, uvádím ve své 

práci pouze ty, kterými trpí děti, jejichž komunikaci analyzuji v praktické části, tedy 

mentální retardaci, epilepsii a ADHD.  

Anička, která má diagnostikovaný atypický autismus, trpí ještě ADHD. V dětství jí byla 

diagnostikována epilepsie, která se u ní v současné době již neprojevuje, a dívka 

neužívá medikamenty. Vláďa, který má diagnostikovaný dětský středně funkční 

autismus, trpí mentální retardací. 

2.5.1 Mentální retardace 

Podle Švarcové se jako mentálně retardované označují ty děti, „u nichž dochází 

k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických 

vlastností a poruchám v adaptačním chování.“104 Dále dodává, že mentální retardace 

je organické poškození mozku, k němuž může dojít jak před narozením dítěte (pak se 

postižení nazývá oligofrenie), tak po narození dítěte, nejčastěji pak až po druhém roce 

života (v tomto případě se postižení nazývá demence). Důležitým ukazatelem 

v diagnostikování mentální retardace je především trvalost poruchy.105 

Švarcová106 ve své publikaci zmiňuje klasifikaci mentální retardace. Toto postižení se 

mimo jiného projevuje výrazně sníženou úrovní rozumových schopností, tedy 

 
102 Thorová, 2016, s. 297-298. 
103 Thorová, 2016, s. 297-298. 
104 Švarcová, 2006, s. 28. 
105 Švarcová, 2006, s. 28-29. 
106 Švarcová, 2006, s. 31-36. 
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inteligence. Klasifikace mentální retardace proto závisí primárně na IQ jedince. 

Nejmírnější formou je lehká mentální retardace, která nastává u jedinců, kteří mají IQ 

mezi 50 a 69. Většina takto postižených dokáže používat řeč v každodenním životě a 

zvládá osobní péči. Jedinci se středně těžkou mentální retardací mají IQ v rozmezí 35 

a 49. Rozvoj chápání a užívání řeči je u nich výrazně opožděn. Potíže mají také s péčí 

sami o sebe nebo se zručností. Rozdíly mezi postiženými jsou v této skupině značné, 

někteří si například dokážou osvojit základy jednoduché konverzace, jiní se nenaučí 

mluvit nikdy. Další kategorií je těžká mentální retardace, přičemž jedinci do ní zařazení 

mají IQ 20 až 34. Přestože jsou v mnohém podobní jedincům se středně těžkou 

mentální retardací, snížená úroveň jejich schopností je podstatně výraznější. Poslední 

skupinou je hluboká mentální retardace, IQ u postižených je zde nižší než 20. Jedinci 

potřebují neustálou péči a dohled, bývají inkontinentní a většina postižených má 

problém s pohybem nebo je imobilní. Jejich schopnost porozumění je na velice nízké 

úrovni.107 

2.5.2 Epilepsie 

Modrá a Stehlíková definují epilepsii jako „chronické onemocnění mozku projevující 

se opakovanými epileptickými záchvaty.“108 Dále uvádějí, že je epilepsie jedním 

z nejčastějších neurologických onemocnění. Epilepsie se může projevit kdykoliv 

v průběhu života, nejčastější je ale nástup v dětství nebo dospívání. Někdy epilepsie a 

záchvaty ustoupí, někdy přetrvávají po celý život. Druhů epilepsie a záchvatů je mnoho, 

rozlišují se například fokální záchvaty, fokální záchvaty přecházející do oboustranného 

tonicko-klonického záchvatu, generalizované záchvaty a neklasifikovatelné epileptické 

záchvaty.109 

V literatuře110 se uvádí, že záchvat vzniká abnormálním výbojem elektrické aktivity 

v mozku. Elektrické impulsy jsou buď příliš silné, příliš četné nebo příliš 

synchronizované. Výsledkem těchto elektrických impulsů je narušené předávání 

informací mezi mozkovými buňkami. Projevy jedince při záchvatu se liší podle typu 

záchvatu. Postižený může spadnout na zem, být v bezvědomí, trpět křečemi či škubat 

končetinami. Možné jsou ale i mnohem nenápadnější záchvaty, kdy postižený 

nereaguje, přeruší činnost, zahledí se do dáli. Co se také liší, je doba trvání záchvatu. 

 
107 Švarcová, 2006, s. 31-36. 
108 Modrá, Stehlíková, 2017, s. 2. 
109 Modrá, Stehlíková, 2017. s. 3-6. 
110 Modrá, Stehlíková, 2017, s. 3-12. 
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Záchvat může trvat od sekund až po hodiny. Častou otázkou bývá, jaká činnost či 

událost záchvaty vyvolává. Nelze se s obecnou platností určit podněty, které k záchvatu 

vedou, neboť můžou být (a často i jsou) u každého jedince individuální. Existují ovšem 

rizikové faktory, jako je nedostatek spánku, konzumace alkoholu, imunitní změny 

(nemoci, očkování), změna světla, počítačové hry (ty jsou dokonce pro děti s epilepsií 

zakázány), které k epileptickým záchvatům vedou.111 

2.5.3 ADHD 

Porucha aktivity a pozornosti (dále ADHD) je jednou z nejčastějších poruch, která se 

vyskytuje spolu s PAS. Může ale existovat i jako samostatná porucha. V literatuře se112 

udává spoluvýskyt ADHD a PAS mezi 35-85 % s tím, že „přítomnost ADHD navyšuje 

závažnost adaptivních schopností dítěte s PAS a souvisí s výraznějšími obtížemi 

v kognitivním vývoji. Děti s touto komorbiditou mívají také častěji opožděný jazykový 

vývoj a vyšší intenzitu a frekvenci záchvatů vzteku.“113 

Sobotová ve svém článku v Psychologii Dnes píše, že „děti s hyperaktivitou mají 

tendenci k opozičnímu jednání, k ničení hraček a jiných cenných předmětů v 

domácnosti. Neustále něco hledají, ztrácejí a zapomínají. Rodiče s nimi stráví hodně 

času nad domácími úkoly, ale požadované výsledky nepřicházejí.“114 

Thorová115 udává, že děti s ADHD mají problémy s pozorností a soustředěností 

zejména u činností, které je nebaví. Jejich chování je významně podmíněno motivací. 

Děti s ADHD jsou lehce vyrušitelné, roztěkané, impulzivní a mohou působit sociálně 

odtažitě. Symptomy ADHD a PAS se často překrývají, proto se stává, že ADHD může 

diagnostikováno namísto PAS (až u 74 % případů dětí s vysoce funkčním autismem).116   

V literatuře117 se píše, že kvůli poruše pozornosti dětí s ADHD bývá toto postižení někdy 

přiřazováno ke specifickým poruchám učení.118 

 

 
111 Modrá, Stehlíková, 2017, s. 3-12. 
112 Thorová, 2016, s. 307. 
113 Thorová, 2016, s. 307. 
114 Sobotová, 2013 s. 52. 
115 Thorová, 2016, s. 307-308. 
116 Thorová, 2016, s. 307-308. 
117 Saicová Římalová, 2016, s. 76. 
118 Saicová Římalová, 2016, s. 76. 
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2.6 Péče o děti s PAS 

V poslední kapitole teoretické části se věnuji péči o děti s PAS. Jak bylo na předchozích 

stránkách mnohokrát zmíněno, péče o tyto děti je náročná a nezbytná. Výchova a život 

dětí s PAS se z většiny odehrává ve třech nejdůležitějších složkách, tedy v rodině, ve 

škole a předškolním zařízení a při terapii.  

2.6.1 Rodina 

Díky svému působení ve středisku pro postižené děti jsem měla šanci potkat mnoho 

rodin s nejrůznějšími osudy, většinou velice těžkými. Statečnost rodičů, jejich vůle 

pomoci svým dětem překonávat obtíže a zajistit jim plnohodnotný život, a především 

jejich láska k dětem je obdivuhodná. Výchova dítěte s PAS může být velice náročná a 

plná obtíží. Prvním těžkým okamžikem je pro rodiče i pro dítě samotné diagnostikování 

PAS. 

Jak píše Thorová,119 reakce rodiny na diagnózu je často problematická. Jako první po 

sdělení diagnózy nastává šok, po kterém následuje zapojení ochranných mechanismů. 

Ty se skládají z popření, vytěsnění a víry v zázrak. Po tomto období často přichází 

deprese, která se zmocňuje celé rodiny, vztahy se často zhoršují a hledá se „viník“ 

situace. Deprese poté přechází do kompenzovaného období, do přijetí a přebudování 

hodnot. Ne vždy ale všichni členové rodiny bez potíží dosáhnou konečné fáze přijetí 

postižení dítěte. Často se stává, že jeden z rodičů nedokáže odlišnost dítěte přijmout, 

převládá v něm vztek či zpochybňuje stanovenou diagnózu.120 

Nejsou to ale jen rodiče, kteří se musí vypořádat s nastalou situací, ale i sourozenci 

postiženého dítěte, kteří často chování sourozence nedokážou pochopit. Richman121 

píše, že se zdraví sourozenci mohou cítit odstrčení, žárlit, či cítit, že přicházejí o 

pozornost rodičů, která se nyní upírá na jejich sourozence, nebo se postiženému 

sourozenci mohou dokonce posmívat. Je důležité, aby rodiče zdravým sourozencům 

správně vyložili situaci, pohovořili si s nimi o daném postižení, zodpověděli jejich 

otázky a také je připravili na často negativní reakce okolí. Neméně důležité je, aby 

zdravé dítě od rodičů cítilo stejnou lásku a podporu, jaké se dostává jeho postiženému 

sourozenci. Rodiče by také měli vztah sourozenců podporovat, zapojovat je do společné 

 
119 Thorová, 2016, s. 429-435. 
120 Thorová, 2016, s. 429-435. 
121 Richman, 2006, 95-100. 
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vhodné hry. Zdraví sourozenci mohou dítěti s PAS prostřednictvím her pomáhat při 

zlepšování se v různých oblastech.122 

Obě děti, jejichž komunikaci analyzuji v praktické části, pochází z rodiny s více dětmi a 

oba mají mladší sourozence. Je opravdu inspirující a obdivuhodné sledovat jejich 

vzájemné vztahy, které jsou snad i lepší než mnohé vztahy mezi zdravými sourozenci. 

2.6.2 Předškolní zařízení, škola 

Školka a poté i škola jsou prvními místy, kde se děti s PAS shledávají s větším 

množstvím svých vrstevníků. Před rodiči se otevírá otázka, zda dítě umístit do 

speciálního či běžného zařízení. 

Jak píše Thorová123 v České republice se nachází školky (většinou ve větších městech) 

se speciálním programem. Stejně jako pak ve škole, i ve školce dítě s PAS často 

potřebuje asistenta. Do speciální školky se ale každé dítě s PAS nedostane, zejména 

kvůli nízkému počtu volných míst. Děti s mírnějšími formami PAS mají po domluvě 

většinou možnost navštěvovat běžnou mateřskou školu s tím, že mají k dispozici 

asistenta. Bohužel stále ne všechna předškolní zařízení vyjdou rodičům vstříc a přijmou 

dítě s PAS.124 

Další volbou, před kterou rodiče stojí, je, jak Thorová125 zmiňuje, odklad školní 

docházky. Ten by se měl konzultovat s psychologem a měl by zohledňovat stav a 

schopnosti dítěte. Přestože se u dětí s PAS odklad obecně doporučuje, pro děti 

s mírnějšími formami PAS by mohl být spíše na škodu, jelikož by se již ve školce nudily. 

Odklad také někdy zapříčiňuje ještě větší rozdíly mezi zdravými dětmi a dítětem s PAS 

(vyšší vzrůst, věk). Výhodou obvyklého nástupu do školy je také to, že asistent s dítětem 

cíleně pracuje od raného věku.126 

V literatuře127 se zmiňuje ještě jedna zásadní volba a to, zda dítě s PAS umístit do 

speciální nebo do běžné školy. Stejně jako v případě školky, i zde je nutno rozhodnutí 

pečlivě zvážit vzhledem k míře postižení dítěte a volbu konzultovat s psychologem. 

Některé děti s mírnějšími projevy (zejména s Aspergerovým syndromem) se dokážou 

do běžných škol integrovat, ať už samy, nebo s asistentem. Důležitý je v tomto případě 

 
122 Richman, 2006, 95-100. 
123 Thorová, 2016. s. 376-377. 
124 Thorová, 2016. s. 376-377. 
125 Thorová, 2016. s. 378. 
126 Thorová, 2016. s. 378. 
127 Thorová, 2016, s. 380-384. 
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výběr školy, její kvalita, financování, osobnost učitele i dítěte a zejména informovanost 

školy, učitelů a rodičů spolužáků kvůli prevenci šikany. Analogický postup platí i pro 

střední školy či dokonce školy vysoké, které jsou někteří jedinci s Aspergerovým 

syndromem schopni vystudovat.128 

Thorová129 se také zmiňuje o druhé variantě, která se nabízí zejména pro děti s těžšími 

formami PAS, tedy o speciálních školách. Děti s PAS mohou navštěvovat jak „klasické“ 

speciální školy, ve kterých se setkávají s dětmi trpícími jinými poruchami (vady zraku, 

sluchu, poruchy intelektu, chování), nebo speciální třídy pro děti s PAS, které jsou 

přizpůsobeny specifikům jejich handicapu. Množství míst v těchto speciálních třídách 

je však bohužel stále o mnoho nižší než poptávka po nich.  

Obě děti, Anička i Vláďa, navštěvují speciální školu. 

2.6.3 Terapie 

Terapie je důležitou složkou životů dětí s PAS, jelikož pomáhá ke zlepšení jejich 

schopností. Jak píše Thorová,130 terapií pro děti s PAS je velké množství. Existují herní 

terapie, terapie s asistencí zvířat, ergoterapie, arteterapie a další.131 Elefant a Salomon-

Gimmon132 ve svém článku zmiňují také muzikoterapii, která mívá na děti s ADHD 

pozitivní vliv. Muzikoterapie může dítěti pomoci například se zlepšením se v sociálních 

interakcích či v oblasti komunikačních schopností.133 

V literatuře134 se uvádí, že intervence se dělí na dvě skupiny: na rozvoj dovedností 

dítěte s PAS a na intervence, které jsou zaměřené na problémové chování. Do první 

zmiňované skupiny se řadí metodika strukturovaného učení, která se jeví jako velice 

efektivní. Tato metoda klade důraz na využití samostatnosti, individuality dítěte, 

využívá alternativní komunikaci a zaměřuje se na nutnost spolupráce s rodinou. 

Principy strukturovaného učení jsou například vizualizace času, předvídatelnost, 

vizuální podpora, individuální přístup a pečlivá dokumentace. Dalšími intervencemi 

 
128 Thorová, 2016, s. 380-384. 
129 Thorová, 2016, s. 379-380. 
130 Thorová, 2016, s. 411-415. 
131 Thorová, 2016, s. 411-415. 
132 Salomon-Gimmon, Elefant, 2019, s. 174-175. 
133 Salomon-Gimmon, Elefant, 2019, s. 174-175. 
134 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 174-175. 
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podporujícími rozvoj dovedností dítěte jsou nácviky komunikace či sociálních 

dovedností.135 

Co se týká nácviku komunikace, tak „v rámci rané intenzivní behaviorální terapie bylo 

definováno osm dílčích programů jazykového tréninku, kdy postupujeme od nejnižší, 

nejjednodušší úrovně k nejsložitějším jazykovým strukturám a funkcím.“136 Postupuje 

se od imitace verbálních projevů, základního jazyka, stadia vztahů, konverzace, 

informací, gramatických dovednosti a vyprávění zážitků až k spontaneitě projevu.137 

V literatuře138 se dále píše o nácviku sociálních dovedností, který většinou probíhá 

s pomocí dvou terapeutů, z nichž jednoho dítě nezná. Nácvik probíhá nejprve 

v terapeutické místnosti pomocí kreslených příběhů nebo hraní rolí. Poté se dovednosti 

zkouší v reálném prostředí, například v MHD, kdy se dítěte (klienta) neznámý terapeut 

ptá na různé otázky (kolik je hodin, kudy se dostanu do místa XY, …).139 

Mezi nejznámější intervenci, která je zaměřená na problémové chování dítěte, patří 

aplikovaná behaviorální analýza, kterou zmiňuje Thorová140 ve své publikaci. Tento 

přístup je velice individuální a zaměřuje se na potřeby konkrétního dítěte. Vzchází 

z behaviorální terapie a jeho cílem je úprava chování dítěte. Tento přístup je velice 

intenzivní, terapeuti pracují s dítětem 40 hodin týdně. Významnou roli zde hrají 

odměny, tresty se naopak odmítají. Tato technika má nepochybně pozitivní výsledky, 

pomáhá k zmírnění problémového chování, zlepšení řeči a celkové adaptivity. 

Nevýhodami aplikované behaviorální analýzy jsou mimo jiného například finanční 

nebo také časová náročnost. Terapie také bývá někdy kritizována za potlačování 

individuality dítěte, intenzitu individuální práce či nedostatečný důraz na dětské 

aktivity.141  

 

 

 
135 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 174-175. 
136 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 175. 
137 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 175-176. 
138 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 176-177. 
139 Hrdlička, Komárek, 2014, s. 176-177. 
140 Thorová, 2016, s. 406-407. 
141 Thorová, 2016, s. 406-407. 
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3 Analytická část 

V rámci praktické části mé bakalářské práce jsem ve středisku pro postižené děti, kam 

již několik let docházím jako asistentka, požádala dvě rodiny o umožnění nahrání mého 

rozhovoru s jejich dětmi trpícími PAS. Rozhovory se týkaly běžných témat, například 

plánů na léto, obliby různých činností, nebo školy. Díky jejich souhlasu, který je 

přiložen jako příloha k bakalářské práci, jsem nahrála rozhovory s Aničkou a poté i s 

Vláďou. Z důvodu anonymizace a ochrany soukromí dětí i jejich rodin jsou pravá jména 

dětí změněna na výše uvedená.  

Rozhovory byly nahrány v červnu roku 2020, z důvodu epidemické situace venku, na 

zahradě patřící ke středisku. Skutečnost, že se děti nacházely v důvěrně známém 

prostředí (Anička i Vláďa do střediska dochází řadu let), pomohla k uvolněnosti dětí a 

jejich ochotě se mnou hovořit. Samozřejmě hrál velkou roli také fakt, že se s dětmi 

známe několik let. 

 V případě našich rozhovorů šlo ze strany dětí o nepřipravené mluvené projevy142, pro 

které jsou některé rysy, zejména gramatické, charakteristické (např. užívání aktiva 

spíše než pasiva, parataxe spíše než hypotaxe, jednoduchá syntax atp.).  Zároveň se 

jednalo o polostrukturované rozhovory, tedy o typ rozhovoru, ve kterém „se tazatel drží 

předem připravených otázek, avšak průběžně reaguje a podněty, které přicházejí ze 

strany respondenta“143 Pro děti jsem měla připravené otázky týkající se každodenního 

života (Jaké je tvoje oblíbené jídlo?, Který předmět tě ve škole baví nejvíce?, Co jsi 

dneska dělal/a?, Kam pojedete na prázdniny?, aj.) 

Při analýze jednotlivých rovin jsem vycházela především z Mluvnice současné češtiny 

1144 (slovní zásoba, zvuková stránka, částečně gramatika) a Mluvnice současné češtiny 

2145 (syntax). U pragmatiky jsem vycházela z Pragmatiky: studijní příručky146. 

V případě neverbální komunikace jsem pracovala s Neverbální komunikací u dětí147. 

Získaný materiál se sestává z více nahrávek, jelikož nebylo možné nahrát s každým 

dítětem pouze jednu delší nahrávku v kuse. Rozhovor s Aničkou je dlouhý celkem třicet 

minut, rozhovor s Vláďou trvá celkově třicet šest minut. Děti s PAS, zvláště pokud trpí 

 
142 Jana Hoffmannová, 2017 
143 Skutil a kol., 2011, s. 91. 
144 Cvrček a kol., 2015. 
145 Panevová a kol., 2014. 
146 Saicová Římalová, 2015. 
147 Doherty-Snedon, 2015 
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i ADHD, nevydrží příliš dlouho u jedné činnosti, proto bylo nutné nahrát větší počet 

kratších nahrávek s pauzami mezi nimi. Přepis jsem prováděla pomocí systému 

DIALOG148. Přepis rozhovorů s dětmi je přiložen jako příloha k bakalářské práci. 

Taktéž je jako příloha přiložen krátký dotazník, který jsem vytvořila pro rodiče a 

požádala je o jeho vyplnění, a informovaný souhlas rodičů. 

Obsahem praktické části jsou analýzy komunikace obou dětí, jejich shrnutí a poté 

vzájemné porovnání komunikací s celkovým shrnutím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148 Kaderka, P., Svobodová, Z., 2006, s. 18–51. 
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3.1 Anička, 15 let 

Podle informací od rodičů Aničce diagnostikovali atypický autismus v osmi letech. Od 

čtyř let trpěla epilepsií, nyní už je bez medikamentů. Kromě PAS má také 

diagnostikované ADHD a lehkou mentální retardaci. Odlišnost v komunikaci se v jejím 

vývoji projevila pozdějším začátku nástupu řeči, začala mluvit v 15 měsících. Anička se 

vyjadřuje verbálně, používá ale hojně i různá gesta. Komunikaci jí znesnadňuje 

porucha řeči, která se projevuje zejména nesprávnou výslovností některých hlásek. 

Podle její maminky je v Aniččině komunikaci největší problém to, že se někdy při 

rozhovoru chová „jako pětileté dítě“149. Nikdo další v Aniččině rodině podobnou 

poruchou netrpí. Dívčiným mateřským jazykem je čeština. V současné době dochází do 

speciální školy, kde navštěvuje devátou třídu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 Citace matčiny odpovědi z dotazníku. 
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3.1.1 Slovní zásoba 

Slovní zásoba se u Aničky zdá být poměrně pestrá. Používá všechny slovní druhy, s tím, 

že užití například podstatných jmen nebo sloves je častější než užití číslovek nebo 

citoslovcí. Nepoužívá velké množství přídavných jmen či příslovcí, často užívá pouze 

nerozvitá podstatná jména či zájmena. Přídavná jména se objevují také jako součást 

jmenného přísudku se sponou. V její komunikaci se objevuje velké množství vlastních 

jmen, všechny lidi, o kterých hovoří, pojmenovává. Její slovní zásoba se, především 

v našem rozhovoru, týkala nejvíce každodenních činností a předmětů, školy, přátel a 

rodiny. V Aniččině komunikaci převládají konkréta nad abstrakty. Nedá se říct, že by 

používala velké množství synonym, spíše užívá jí známá slova, která většinou příliš 

neobměňuje. 

 Hlavním a nejnápadnějším prvkem a zároveň odlišností v její komunikaci je náhlé 

užití zdrobnělých, dětských slov, která vzhledem k jejímu věku působí v neutrální 

komunikaci nepatřičně. V našem rozhovoru například použila sloveso papat místo jíst, 

obídek místo oběd nebo spinkat místo spát. 

VM: a měli jste něco dobrýho k obědu? 

AA: ne já ne já neobědvám 

VM: ty neobědváš jo? 

AA: ne 

VM: jak to 

AA: nechci papat obídek 

… 

VM: hele a máš vlastní pokojíček? 

AA: ne (.) mámou nebo tátou pinkat 

 

Za zmínku také jistě stojí, že Anička užila v našem rozhovoru slova, která se nově začala 

více užívat během aktuální pandemické situace, konkrétně slovo koronavirus, které ale 

vyslovovala zkomoleně, pravděpodobně kvůli obtížím při výslovnosti: 

VM: jezdit okolo? tak pudeme budeme jezdit okolo 

VM: hele spadnul ti dudlíček 

AA: umejt tady může bejt koravilus 
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Anička také, stejně tako mnoho dětí s PAS150, užívá v komunikaci vulgární slova. Nelze 

zcela jistě určit, zda je v okamžiku vyslovení používá pro zvýšení pozornosti druhé 

osoby, nebo zda je užívá ve chvílích, kdy se cítí nejistě, podrážděně apod., dá se ale 

předpokládat, že vnímá jiné zabarvení těchto slov a také reakci okolí při jejich 

vyslovení. 

VM: ty máš hezkou kabelku 

AA: to je ledvinka ty vole 

… 

VM: ani sušenky nemáš ráda? 

AA: ne moč ne 

VM: ani třeba (.) smažák 

AA: fuuuj! dej to ode mě pryč do prdele 

… 

VM: a máš hodnou babičku, 

AA: ee (vrtí hlavou) hnusná bába 

 

3.1.2 Zvuková stránka 

Jako jedna z neproblematičtější rovin Aniččina projevu se v našich rozhovorech jevila 

zvuková stránka. Aniččina porucha řeči (špatné vyslovování určitých hlásek, například 

ř, r,) zapříčinila různá nedorozumění v naší komunikaci. Důležité ovšem je, že Anička 

trvala na tom, abych přesně pochopila, co chtěla říct, a abych slovo, které špatně 

vyslovila, řekla správně. Z jejích reakcí byla cítit frustrace z nepochopení se navzájem. 

Jde u ní o jistou komunikační strategii, jak podobná nedorozumění řešit. Projevuje se 

například vybídnutím komunikačního partnera, aby pomohl obtížné slovo vyslovit ve 

správné podobě, nebo aby slovo opakoval.  

AA: míla míla (.) jako mam stlejdu mílu 

VM: ano 

AA: míla míla (.) já to neumim žíct (chytá se za hlavu) 

VM: to nevadí 

AA: míla se mu říká (.) mí la (.) víš žekni co si myslim 

VM: míla (.) říká se mu míla 

AA: ne (.) míla 

 
150 Viz 2.1.2 Komunikace 
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VM: mirek 

AA: jo milek (.) míla se mu říká  

VM: míra 

AA: no to myslim 

VM: míra se mu říká (.) tak vidíš 

AA: řekni to já ti nerozuměla 

VM: míra 

AA: jo to myslim (.) ten pojede s námi 

… 

VM: no tak to bude dobrý (.) to bude hezký viď, pojedte tam na nějakej výlet asi 

AA: my jezdíme všdycky jako kol na pláš konopaškym vláškem 

VM: konopaskym, co to je? 

AA: konopas je jako město (.) konops se tomu jako říká jenom 

VM. konopiště? 

AA: konopiště 

VM: to je zámek viď? 

AA: ne konopas 

VM: aha tak to neznam (.) a tam jezdíte vláčkem jo 

AA: ne počkej (.) to město se menuje benečov a je jinak se to muže okolo celou tu 

objížku (.) tak se tomu říká konopas 

VM: aha (.) tak to jo 

 

3.1.3 Gramatika 

Z gramatického hlediska jsem v Aniččině mluvě přišla na tyto poznatky. Dívka aktivně 

časuje slovesa, v její komunikaci se objevily všechny slovesné časy. Ze slovesných 

způsobů užívá nejčastěji oznamovací způsob. Co se týká užívání aktiva či pasiva, dává 

Anička spíše přednost aktivu, jak je pro mluvené projevy charakteristické. Nemá také 

problémy s používáním různých slovesných osob. Stejně jako s časováním nemá větší 

problémy ani se skloňováním. Aniččiny věty jsou spíše jednoduché, pokud utvoří 

souvětí, jedná se o krátká, a ne příliš složitá souvětí, která jsou většinou souřadně 

spojená a ve slučovacím poměru. Ve většině případů ale užívala kratší věty jednoduché.  

 Z gramatického hlediska jsem nalezla největší problémy v Aniččině syntaxi. Při tvoření 

věty nepoužívala správné tvary sloves, například často sloveso nečasovala a vyslovila 

ho pouze v infinitivním tvaru: 
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VM: hele a máš vlastní pokojíček? 

AA: ne (.) mámou nebo tátou pinkat 

 

Někdy ve větách používala nesprávně zájmeno se nebo, v tomto konkrétním případě, 

vynechala spojovací výrazy (správně by bylo: jestli umím číst a psát) v kombinaci se 

špatným slovosledem, který zmiňuji níže. 

AA: a bude se mi skoušet matiky číst umim psát víš, 

 

V mnoha větách se v Aniččiných výpovědích vyskytuje neobvyklý slovosled. Často je to 

v kombinaci s chybně vyčasovanými slovesy. Problém se slovosledem je podle mého 

mínění zapříčiněný tím, že když Anička začne mluvit, nemá příliš jasnou představu o 

tom, jak by výpověď měla pokračovat. Občas také dochází k tomu, že Anička některá, 

bohužel ve větě často důležitá, slova vypustí nebo opomene říct, a tím se věta stává 

těžce pochopitelnou.  

 VM: aha to je hezký to si s tim pohraješ a hele ona je tam i voda co (.) nebo mlíčko 

ňáký, 

AA: voda (.) až hodně se napije tak bude brečet. 

… 

VM: aha a to sou jezdící schody viď? 

AA: no ty se bojim (.) můžu chodit pešky normální co nejezdim nebo tym výtahem 

…  

VM: aha (.) a kde to prodáváš? 

AA: v bazálku 

VM: v bazárku (.) aha (.) kdepak to je? 

AA: u nás v sokolovně (..) no tak tam musim jít zejtra za pani (.) mam věci jaký číslo 

a musim napsat samý 

  

V některých případech zase do věty přidá slovo, v tom tomto případě opět ono pro ni 

problematické sloveso, které větu činí hůře srozumitelnou.  

VM: rakvičky máš ráda jo se šlehačkou, 

AA: mm 

VM: nebo bez šlehačky? 

AA: kupujeme i bes šlehačky i se šlehačkou jím 
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3.1.4 Pragmatika 

Z pragmatického hlediska je nasnadě hodnotit zejména Aniččino zapojení se do 

konverzace. S většinou témat jsem začínala já, přesto se vyskytly chvíle, kdy Anička 

začala s vlastním novým tématem. Většinou se jednalo o asociace či postřehy, které 

dívku napadly v daném momentu a neměly vždy souvislost s hlavním tématem. 

VM: jo venku si byla (.) ale ve škole si nebyla viď? 

AA: ne 

VM: aha 

AA: teto ty si opálená? 

VM: ne, nejsem 

AA: aha 

 

Často ale dívka hovořila sama, přicházela s podněty k rozhovoru a neodpovídala pouze 

na mnou kladené otázky. 

VM: aha a kam chodíš do školy andělko? 

AA: na zdiby 

VM: na zdiby jo? 

AA: pšíjde tam psycholožka teto 

VM: hm 

AA: a bude se mi skoušet matiky číst umim psát víš, 

 

U témat, která ji nebavila, odmítla většinou komunikovat. Svůj nezájem projevila tím, 

že odpovídala pouze strohými odpověďmi (ano, ne). V těchto momentech buď přišla 

sama s nějakým tématem, nebo jsem musela přijít s novým tématem, které by ji 

zajímalo. 

VM: ty nemáš ráda zvířátka? 

AA: ne fuj zvižátka (.) pokakává se to všude 

VM: jak to? 

AA: nemam ráda 

VM: ani koťátka nemáš ráda? 

AA: ne 

VM: ani štěnátka? 

AA: ne (hraje si s mobilem) 
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3.1.5 Neverbální komunikace 

Z nahrávek jsem zjistila, že Anička často používá neverbální komunikaci, nejrůznější 

gesta, mimiku a haptiku. V některých okamžicích dokonce dává neverbální komunikaci 

přednost před verbální, je to pravděpodobně ve chvílích, kdy z nějakého důvodu nechce 

mluvit.  

VM: tak to je dobrý (.) a máš ráda ještě něco takovýho sladkýho? 

AA: ne 

VM: rakvičky teda jenom (.) a ňáký ovoce máš ráda? 

AA: (kroutí hlavou) 

VM: ne jo? a zeleninu? 

AA: (kroutí znovu hlavou) 

… 

VM: copak? 

AA: (třese se) (.) pes 

VM: ten je daleko 

 

 V některých případech, většinou při dotazu na určení počtu něčeho, místo slovní 

odpovědi ukazuje příslušný počet na prstech. Nedá se ale říct, že by to bylo pravidlo, 

v bezprostředně následující ukázce z přepisu rozhovoru Anička ukazuje počet babiček 

na prstech, ovšem na následující dotaz o počtu bratranců a sestřenic odpovídá slovně. 

VM: tak ty máš jenom babičky jo? 

AA: ((ukazuje na prstech)) 

VM: tři 

VM: a máš ňáký bratrance a sestřenice? 

AA: dva blatlance a jednu sestženici 

 

Podobný příklad je v druhé ukázce, kdy Anička nejprve preferuje neverbální odpověď, 

vzápětí ji ale doplní odpovědí verbální. 

VM: jo aha a v jaký si třídě aničko? 

AA: (ukazuje na prstech) 

VM: ukaž 

AA: v osmý 
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3.1.6 Shrnutí 

Vzhledem k Aniččině vícečetné diagnóze se pravděpodobně nedá zcela přesně určit, do 

jaké míry jí komunikaci komplikuje PAS, jelikož na její mluvu má nepochybně vliv i 

lehká mentální retardace a, zejména, porucha řeči, kterou dívka trpí.  

Anička má ale přes své onemocnění poměrně pestrou slovní zásobu, kterou aktivně 

používá. Neobvyklé je u ní používání zdrobnělých či dětských slov v jinak neutrálních 

výpovědích. 

Jednou z největších potíží v rozhovoru byla Aniččina vada řeči, jelikož zapříčinila 

nejrůznější nedorozumění v naší komunikaci. 

Gramatika dívce nedělá větší problémy, přesto občas chybuje ve správném užití sloves 

nebo ve slovosledu.  Ze syntaktického hlediska dívka většinou tvoří věty jednoduché, 

občas jednodušší souvětí. 

 Anička byla zpočátku našeho rozhovoru spíše pasivním účastníkem, pouze odpovídala, 

někdy dokonce jen jednoslovně. V průběhu konverzace ale začala zapojovat do 

rozhovoru i svá vlastní témata. 

 Anička užívá obě formy komunikace, verbální i neverbální. V některých případech 

dokonce dávala před verbální odpovědí přednost neverbální.  
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3.2 Vláďa, 15 let 

Podle informací od rodičů byl Vláďovi ve dvou letech a devíti měsících diagnostikován 

dětský středně funkční autismus. Kromě PAS trpí ještě mentální retardací. Vývoj jeho 

komunikace začal nejprve normálně, začal mluvit bez zpoždění. Zajímavostí a 

odlišností ale bylo to, že „přibližně do svých osmi až deseti let o sobě mluvil ve 2. osobě 

singuláru a také dlouho používal pouze strohé věty.“151  Vláďa preferuje verbální 

komunikaci, neverbální komunikaci užívá v menší míře. Podle jeho maminky je 

v komunikaci s ním největší problém v tom, že Vláďa vytváří vlastní slova a také má 

problém s porozuměním rozhovoru. Ve Vláďově rodině nikdo podobnou poruchou 

netrpí a jeho mateřským jazykem je čeština. Nyní dochází do speciální školy, kde 

navštěvuje devátou třídu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 Citace matčiny odpovědi z dotazníku. 
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3.2.1 Slovní zásoba 

Vláďova slovní zásoba je poměrně bohatá. Chlapec používá všechny slovní druhy, 

například podstatná jména, citoslovce nebo částice (ano, ne) o něco více než jiné. 

Používá poměrně velké množství přídavných jmen, hlavně při popisu věcí. Ve Vláďově 

komunikaci se objevují vlastní jména, zejména osob, ale i měst. Jeho slovní zásoba se 

v našem rozhovoru týkala nejvíce každodenních činností či předmětů, školy, přírody a 

dalšího. Ve Vláďově komunikaci převládají konkréta nad abstrakty. Nedá se říct, že by 

používal velké množství synonym, spíše užívá jemu známá slova, která příliš 

neobměňuje. 

 Zajímavostí, ale zároveň i komunikačním problémem, je bezpochyby užívání jím 

vymyšlených slov v komunikaci. Tato slova používá často, ovšem ve chvíli, kdy je 

vyzván, aby řekl, co znamenají, není schopen odpovědět. Často i dané vymyšlené slovo 

použije a poté se ptá okolí na jeho význam. 

VB: jo (.) ať zase neskočí a nejiříčkne se kvůli tobě (k dětem) (..) a copak to je jiříčkne? 

VM: no copak to je jiříčkne? 

VB: to nevim 

VM: to nevíš (.) to si asi vymyslel viď? 

VB: jo 

VM: to bude ňáký nový slovo 

VB: jo (..) jiříčkneš ho! 

VM. co to znamená (.) co třeba bouchnout? 

VB: bouchnout (..) a jiříčknout nevíš co to je? 

VM: no to nevim (..) možná je to bouchnout 

VB: možná je to bouchnout 

VM: možná jo hele 

VB: jiříčknout třeba do hlavy (.) nebo co to je jiříčknout 

VM: nevim no (.) možná od ňákýho jiříčka si to vymyslel 

VB: jo 

… 

VB: ahoj efik 

VM: efík? 

VB: jo  

VM: kdopak to je? 

VB: to nevim (.) ahoj efik (.) ahoj efik 
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…  

VB: a co je to fták? 

VM: fták? 

VB: to je pták 

VM. aha  

VB: ftákuje 

 

Některá jím vymyšlená slova také slouží jako automatická odpověď na otázky. 

VM: a co třeba ještě děláš, 

VB: nicinky nic 

 

Ve Vláďově slovní zásobě a projevu se objevují vulgární slova. Jak jsem již zmiňovala 

dříve, jedná se o jev, který je u osob s PAS zcela běžný. Nelze s jistotou určit důvod či 

záměr užívání těchto slov, ale i ve Vláďově případu předpokládám, že je užívá z důvodu 

vyvolání reakce okolí, kterou při jejich používání zaznamenal, nebo v situacích, kdy je 

nejistý. 

VB: ty seš martinko fakt slepice (k sestře vedle něj) 

VM: proč by byla slepice, (..) dyť nic neřiká 

VB: protože je zase votroubená  

… 

VM: tak se podíváme kdyžtak potom 

VB: ne 

VM: tak mi eště řekni jaký znáš ty značky aut, 

VB: já nevim ty vole 

… 

VB: jo to je tohle to (ukazuje znovu na ústa) pusa (.) prosim tě zavři tu klapačku už 

(k dítěti) 

 

Vláďa také používá některá slova v jiném významu nebo funkci, než je obvyklé, 

například oslovuje lidi kolem sebe „kolotoč“.  

VM: co to je padelka, to nevim teď (..) hele láďo já sem ale slyšela že ty prej umíš (.) 

co je nakreslený na bankovkách,  

VB: to neumim kolotoči 
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VM: neumíš jo, (.) co je třeba na stovce? 

VB: to neumim kolotoči 

VM: já nejsem kolotoč 

VB: jo 

 

Chlapec má také naučené fráze, kterými odpovídá. Používá je pravděpodobně 

v případech, kdy zcela nechápe otázku nebo nerozumí souvislostem. Ve chvíli, kdy jsem 

se zeptala jinak, otázku upravila, často již odpověděl. 

VM: a copak ste tam eště vyráběli? 

VB: já nevim 

VM: ňáký obrázky asi viď 

VB: ne 

… 

VM: a kolik ti je teda let láďo? 

VB: to nevim 

VM: čtrnáct? 

VB: jo 

VM: hele a na jakou pudeš tu prohlídku co si řikal? 

VB: na patnáctiletou 

VM: no vidíš tak ti bude patnáct  

VB: jo 

 

Jevem, který se v komunikaci často objevoval, bylo Vláďovo opakování slov, které jsem 

vyslovila, často to bylo poslední slovo věty, nebo slovo, které ho z nějakého důvodu 

zaujalo. Tento jev se nazývá echolalie a zmiňuji v teoretické části (kapitola 2. 2.2 

Komunikace) Je možné, že si opakováním slova snažil daný výraz zapamatovat. 

VM: a víš jak se jim říká (.) hnědejm konům? 

VB: nevim. 

VM: hnědáci 

VB: hnědáci 

VM: a bílejm? 

VB: taky 

VM: to sou bělouši 

VB: bělouši 
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3.2.2 Zvuková stránka 

Z hlediska zvukové stránky jsem nenalezla žádné problémy, jelikož chlapec vyslovuje 

správně a netrpí žádnou řečovou poruchou. 

 

3.2.3 Gramatika 

Gramatickou stránku Vláďova projevu je možné shrnout následujícím způsobem. 

Chlapec aktivně časuje slovesa, v jeho komunikaci se však ze slovesných časů objevil 

pouze přítomný a minulý čas, čas budoucí Vláďa netvořil. Ze slovesných způsobů užívá 

nejčastěji oznamovací způsob. Co se týká užívání aktiva či pasiva, dává Vláďa spíše 

přednost aktivu. Nemá také větší problémy s používáním různých slovesných osob. 

Stejně jako s časováním nemá větší problémy ani se skloňováním, například bez 

problémů oslovuje a používá slova ve správných pádech. Vláďa v naprosté většině 

případů užívá věty jednoduché, často značně strohé (ano, ne, nevím), jak je u 

mluvených projevů obvyklé, nebo i výpovědi, které neobsahují sloveso. Souvětí se 

v jeho komunikaci nevyskytla. 

VM: čeština je dobrá viď? (.) čtete ňáký knížky? 

VB: ne 

VM. a co děláte v češtině? 

VB: já nevim 

VM: a baví tě eště něco ve škole? 

VB: ne 

VM. co třeba kreslení, 

VB: jo 

VM: kreslení jo? 

VB: jo 

VM: a copak rád kreslíš? 

VB: já nevim 

VM. třeba ňáký domečky? 

VB: jo 

VM: přírodu asi viď, 

VB: jo 

VM: no tak to je hezký (.) hele a máte tělocvik? 

VB: ne 
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Ze syntaktického hlediska je také zajímavé, že do vět hojně zařazuje citoslovce, 

například když hovoří o zvířeti, často to doplní zvukovým projevem.  

VB: v bělicích to dělala (.) mňau mňau mňau (.) to tam byla protivná kočička 

VM: a kde že byla protivná kočička? 

VB: v bělicích (.) udělala mňau mňau mňau 

… 

VB: jak dělala ta bomba ťik ťik ťik 

VM: to je ňáká hra viď? 

VB: jak dělá bomba (.) ťik ťik (.) a pak bu:m 

 

V následující ukázce stojí za povšimnutí, že není zcela jasné, zda chlapec ono káč káč 

používá jako nápodobu zvuku, který kachna vydává, nebo k označení celého zvířete. 

VB: kačka je zvíře (.) kačenka (.) káč káč (.) káč káč (..) to sem měl dneska k objedu 

káč káč 

 

3.2.4 Pragmatika 

Z pragmatického hlediska se nabízí hodnotit Láďovo zapojení se do konverzace. Podle 

mého názoru se jeho role v naší konverzaci nedá jednoznačně určit. Občas pouze 

odpovídal na otázky a, jak jsem již zmiňovala, odpovědi byly značně strohé, ale 

několikrát vstoupil do hovoru s vlastním tématem. Zajímavé je, že se většinou jednalo 

o téma značně odlišné, než bylo původní téma rozhovoru. V těchto případech se 

pravděpodobně jednalo o okamžité impulsy, které ho napadly. 

VM: a to jezdíte všichni dohromady k babičce? 

VB: jo 

VM: no tak to musí mít radost babička 

VB: jo já bysem (.) květákovej mozeček se dělá s mozkem (.) s vaj- s květákem a ne 

s mozkem (..) když sem jel do b… tam byl na poli ječmen (.) už háčkuje když měl ty 

dlouhý (.) fousatej byl 

VM: kdopak byl fousatej? 

VB: ječmen 

… 

VM: no protože venitř sedí maminky a my tady budeme venku abychom byli na 

čerstvým vzduchu víš (.) a máte ještě ňáký hry u babičky, 
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VB: ne 

VM: už ne jo, 

VB: v třešních nejsou červi 

VM: červi tam nejsou ale koukej jak už sou skoro červený 

VB: a co to je červ, 

VM: víš co je to červ? 

VB: vim (.) to je zvíře 

… 

VM: to babička taky má švestky? 

VB: jo velký 

VM: no tak vidíš 

VB: a tady u nás malý (..) prosim tě přestaň mě sekýrovat  

VM: já tě nesekýruju 

VB: a martinka taky ne? 

 

Do pragmatiky také zahrnuji Vláďovu schopnost neobvyklé paměti. Jedná se o 

záležitost, která je s mnohými osobami s PAS spojovaná, a to právoplatně152. Od 

Vláďovy rodiny jsem se dozvěděla, že dokáže vyjmenovat barvy jednotlivých českých 

bankovek a také osobnosti z české historie, které jsou na nich vyobrazené. Vzhledem 

k chlapcově postižení bylo opravdu pozoruhodné, s jakou jistotou odpovídal na takto 

směřované otázky. Zajímavý byl také způsob Vláďova odpovídání, působil, že chlapec 

odpovídá na tyto otázky zcela automaticky. 

VM. co je na stovce? na stokoruně nakreslený? 

VB: karel čtvrtý 

VM: ano a jakou má barvu? 

VB: zelenou 

VM: a co je na dvoustovce? 

VB: jan amos komencký 

VM: a jakou má barvu? 

VB: oranžovou 

VM: ty jo ty si teda šikovnej (.) a na pětistovce? 

VB: božena 

 
152 Viz teoretická část, kapitola 2.2.3 Představivost, zájmy. 
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VM: jaká božena? 

VB: němcová 

VM: aha a ta má jakou barvu? 

VB: růžovou 

VM: a co je na tisícovce? 

VB: františek palacký 

VM: a ten má jakou barvu? 

VB: fialovou 

VM: ty jo a copak eště máme (.) dvoutisícovku 

VB: to je spěvačka destynová zelená 

VM: to byla spěvačka viď, 

VB: jo destynová 

VM: ty jo a kdepak ses to naučil láďo? 

VB: to nevim 

VM: a na pětitisícovce? 

VB: prezident (.) tomáš garyk masaryk 

VM: a jakou má ten barvu? 

VB: fialovou 

 

Vláďa má zálibu v barvách, jak už bylo patrné u výše zmiňovaných bankovek. Bavilo ho 

a byl schopen odpovídat například na otázky ohledně barev ovoce. 

VM: tak to jo (..) hele a jaks říkal že ta vaše babička pěstuje hodně toho ovoce, 

VB: jo 

VM: tak co ještě pěstuje? tak pěstuje ty švestky viď? 

VB: a hrášek 

VM: hrášek, (.) máš rád hrášek? 

VB: jo 

VM: a jakoupak má barvu? 

VB: zelenou 

… 

VM: a copak ještě (.) co třeba hrušky? 

VB: jo to mam taky rád 

VM: a jakou maj barvu hrušky? 

VB: žlutou 
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VM: a:no nebo zelenou viď? 

VB: zelenou 

… 

VM: co třeba meruňky, 

VB: taky 

VM: taky meruňky jo? 

VB: jo 

VM: a jakou maj ty barvu? 

VB: žlu žlutou (..) oranžovou 

VM: jo jo takovou žlutooranžovou 

VB: no oranžovou 

 

3.2.5 Neverbální komunikace 

Vláďa ve svém projevu neverbální komunikaci téměř nepoužívá, je to pravděpodobně 

dané tím, že při komunikaci hodně zaměstnává ruce různými opakovanými pohyby 

nebo činnostmi153. Vláďu uklidňuje dotyk, zejména přesýpání kamínků nebo písku, což 

byla i činnost, kterou prováděl po téměř celou dobu našeho rozhovoru. Někdy si ale 

neverbálně vypomáhá, například ve chvíli, kdy chce vysvětlit slovo, které říká, nebo ho 

zdůraznit. 

VB: žubu 

VM: žubu jo? (.) co je to? 

VB: tohleto (ukazuje si na ústa) 

VM: co to je, 

VB: to je pusa (.) a víš víš co je to klapačka teto, 

VM: klapačka je taky pusa viď 

VB: jo to je tohle to (ukazuje znovu na ústa) pusa 

 

 

 

 

 
153 Viz teoretická část, kapitola 2.2.3 Představivost, zájmy. 
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3.2.6 Shrnutí 

Je nezpochybnitelné, že na Vláďovu komunikaci má jeho diagnóza velký vliv. Nedá se 

ovšem s určitostí říct, do jaké míry chlapcovu komunikaci ovlivňuje PAS a do jaké míry 

je ovlivněna mentální retardací. 

Vláďova slovní zásoba je celkem pestrá, nedá se ale říct, že by používal velké množství 

synonym. Poměrně překvapivě do komunikace zařazuje slova nebo informace, které 

nejsou z jeho strany zcela očekávané (například slova tepna, bezinka, informace o 

ječmenu, bankovkách). V jeho slovní zásobě jsou nepochybně nejzajímavějším úkazem 

jím vymyšlená slova (jiříčknout, efik, fták). Ve Vláďově komunikaci se také objevuje 

množství vulgarismů. 

Díky skutečnosti, že Vláďa netrpí žádnou řečovou poruchou, nedocházelo v naší 

komunikaci ve větší míře k nedorozuměním. 

Chlapcova gramatika je poměrně v normě, největší odlišnost je pravděpodobně ve 

Vláďově syntaxi. Chlapec používá pouze věty jednoduché, často strohé. Žádné jím 

utvořené souvětí se v naší komunikaci nevyskytlo. Jednoduchost syntaxe je ale také 

pravděpodobně způsobená tím, že šlo o nepřipravený mluvený projev. 

Vláďa v našem rozhovoru spíše odpovídal na mnou položené otázky, v průběhu 

komunikace ale také přispěl svými vlastními tématy k rozhovoru. Pozoruhodná je u něj 

neobvyklá paměť-dokáže z hlavy určit, jakou mají české bankovky barvu a co je na nich 

vyobrazeno. 

Chlapec nepochybně preferuje verbální komunikaci, neverbální komunikaci, zejména 

gestikulaci tak často nepoužívá. To souvisí se skutečností, že Vláďa při rozhovoru ruce 

zaměstnává jinou činností (přesýpání kamínků, písku). Mimiku ovšem užívá aktivně. 
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3.3 Porovnání analýz 

V závěru praktické části mé bakalářské práce se věnuji srovnání komunikace obou dětí, 

se kterými jsem vedla rozhovory, Aničky a Vládi. Nicméně, před samotným 

porovnáním je důležité zmínit, že mezi oběma dětmi jsou důležité rozdíly, jak 

z hlediska povahy, tak zejména z hlediska jejich diagnóz. Přestože oba trpí PAS, každý 

z nich má jinou formu PAS a také má každý z nich další poruchy nebo postižení, která 

jsou odlišná od postiženích toho druhého. Tyto skutečnosti je třeba brát v potaz.  

Je také důležité si uvědomit, že je velice obtížné shromáždit děti, které jsou stejného 

věku, se stejným typem PAS a mají stejná další postižení. Rozdíly také mohou souviset 

s faktem, že jde o chlapce a dívku, nikoliv dvě děti stejného pohlaví. 

Samotné srovnání obou analýz provádím v rámci jednotlivých kategorií. Do srovnání 

přidávám další příklady komunikace obou dětí, které v předchozích kapitolách nebyly 

zmíněny. 
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3.3.1 Slovní zásoba 

Rozdíly ve slovní zásobě jsou mnohé. Vláďa například ve své mluvě používá častěji 

citoslovce, Anička více používá „běžnější“ slovní druhy, například zájmena. Anička 

používá méně přídavných jmen než Vláďa, to ale může být dáno tím, že v naší 

komunikaci Vláďa hojně popisoval různé věci a k tomu využíval přídavná jména. Oba 

aktivně užívají vlastní jména, pojmenovávají osoby, místa, věci. V jejich komunikaci 

převládají konkréta nad abstrakty a nepoužívají příliš synonyma, spíše mají jedno 

pojmenování pro určitou věc, činnost, osobu aj., které v komunikaci používají. 

Vulgarismy, které jsem již dříve zmiňovala, zaujímají v komunikaci Aničky i Vládi 

místo. Často při jejich vyslovení s očekáváním vyčkávají na reakci komunikačního 

partnera. 

Velkým rozdílem z hlediska slovní zásoby je Vláďovo používání jím vymyšlených slov. 

Tento jev se v Aniččině komunikaci nevyskytuje. 

Jako poslední rozdíl, který zmiňuji, shledávám Aniččino používání dětských, 

zdrobnělých slov, která do mluvy patnáctiletého člověka nepatří. Jednalo se například 

o slova spinkat, papat, vláček. 

VM: a čim jezdíš nejrači? autem? 

AA: vakem autobusem a tim (.) autobusem (.) autem a tim (.) autem autobusem 

vakem a váčkem 

 

 U Vládi jsem žádné takové slovo nezaznamenala, v jeho případě se někdy spíše jednalo 

o překvapivé užívání slov spisovných, až odborných (například slovo tepna). 

VB: a to je tepna 

VM: tepna tu máš na ruce  

VB: jo to je hlavní  

VM: no hlavní tepna přesně tak 

 

3.3.2 Zvuková stránka 

Z hlediska zvukové stránky je mezi dětmi očividný rozdíl, možná jde i o jeden z 

největších rozdílů, mezi Aniččinou a Vláďovou komunikací. Anička, na rozdíl od Vládi, 

trpí řečovou poruchou, která se projevuje špatným vyslovováním určitých hlásek 

(například ř, r). To naši komunikaci podstatně ztěžovalo, jelikož docházelo 

k nedorozuměním. 
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AA: my jezdíme všdycky jako kol na pláš konopaškym vláškem 

VM: konopaskym, co to je? 

AA: konopas je jako město (.) konopas se tomu jako říká jenom? 

VM. konopiště? 

AA: konopiště 

VM: to je zámek viď? 

AA: ne konopas 

VM: aha tak to neznam (.) a tam jezdíte vláčkem jo 

AA: ne počkej (.) to město se menuje benečov a je jinak se to muže okolo celou tu 

objížku (.) tak se tomu říká konopas 

 

 U Vládi jsme se těmto nedorozuměním vyhnuli, jelikož chlapec netrpí žádnou řečovou 

poruchou. Proto byla po zvukové stránce komunikace s Vláďou snadnější, jasnější. 

 

3.3.3 Gramatika 

I z gramatického hlediska se v komunikaci obou dětí vyskytly, jako téměř ve všech 

kategoriích (snad jen kromě zvukové stránky a do jisté míry i pragmatiky), odlišné i 

stejné jevy. Anička i Vláďa většinou bezproblémově časují. Oba dávají přednost aktivu, 

jak je to v mluvených nepřipravených projevech obvyklé, a nemají potíže s užíváním 

různých slovesných osob. Anička má ovšem někdy problém se správným zapojením 

slovesa do věty, občas sloveso použije nesprávně v infinitivu. Také se stává, že tvoří věty 

s nesprávným slovosledem. To je pravděpodobně dáno tím, že Anička tvoří delší a 

složitější věty, nebo i jednodušší souvětí, ve kterých je pro ni obtížnější zachovat 

správný slovosled. 

VM: tak můžete bejt na břehu viď, aby ses neutopila 

AA: ne všude maj uplně ty pro děti malinký děti takový tak odtamtud 

 

 U Vládi se nesprávné použití slovesa v infinitivu či neobvyklý slovosled neobjevil. Na 

druhou stranu ale chlapec v našem rozhovoru tvořil pouze věty jednoduché. Ze 

syntaktického hlediska je u Vládi zajímavé, že jím vymyšlená slova ve větě zaujímají 

nejrůznější pozice větných členů, v následujícím případě se jedná o přísudek. Z toho 

také vyplývá, že vymýšlí slova různých slovních druhů a také od nich tvoří slova 

odvozená. Neomezuje se tedy pouze na podstatná jména. 
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VB: a co je to fták? 

VM: fták? 

VB: to je pták 

VM. aha  

VB: ftákuje 

 

Oba používají částice ano, ne, jako samostatné strohé věty. Anička ani Vláďa nemají 

potíže se skloňováním. 

 

3.3.4 Pragmatika 

Z pragmatického hlediska shledávám jako největší podobnost v komunikaci obou dětí 

jejich občasné iniciování nového tématu. Podobné u nich také bylo to, že oba spíše 

odpovídali na otázky, než aby se ptali, a také se u nich stejně projevoval nezájem či 

neochota odpovídat na otázky tím, že volili jednoslovné odpovědi, již zmiňované ano, 

ne, nevím. 

Anička: 

AA: ne nemam láda malování 

VM: nemáš ráda jo, 

AA: ne 

VM: no tak dobrá co máš ráda? 

AA: nic 

VM: nic? 

AA: nic 

VM: ale něco snad musíš mít ráda ne, 

AA: ne  

… 

Vláďa: 

VM. co třeba kreslení, 

VB: jo 

VM: kreslení jo? 

VB: jo 

VM: a copak rád kreslíš? 

VB: já nevim 
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 Ani jeden z nich ale nebyl v rozhovorech pouze pasivním komunikačním partnerem. 

Větším zapojením do rozhovoru ovšem spíše přispívala Anička. 

U Vládi jistě stojí za zmínku jeho neobvyklá paměť-chlapec dokáže z hlavy vyjmenovat 

barvy českých bankovek a postavy, které jsou a nich vyobrazené.154 

3.3.5 Neverbální komunikace 

Z hlediska neverbální komunikace se v Aniččině a Vláďově komunikaci vyskytl zásadní 

rozdíl. Anička neverbální komunikaci užívá v podstatně větší míře než Vláďa. Jak jsem 

již zmiňovala v kapitole věnované Vláďově komunikaci, chlapec zaměstnává ruce 

různými činnostmi, což pravděpodobně zapříčiňuje jeho menší užívání neverbální 

komunikace, v tomto případě zejména gest.  

Anička, na rozdíl od Vládi, v některých případech dává přednost neverbální 

komunikaci před verbální. Pomocí neverbální komunikace také dívka občas vyjadřuje 

svůj stav. 

AA: aaa 

VM: copak? 

AA: (třese se) pes 

VM: ten je daleko 

AA: tam 

VM: to je za plotem (.) se nemusíš bát 

 

Ovšem například další forma neverbální komunikace, mimika, se objevuje u obou dětí 

v podobné míře. 

I díky této skutečnosti usuzuji, že Vláďa neužívá ruce k neverbální komunikaci 

především kvůli jejich zaneprázdněnosti jinými činnostmi. 

 

 

 

 

 

 
154 Viz ukázka v analýze Vláďovy komunikace, 3.2.4 Pragmatika. 
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3.3.6 Shrnutí 

Aniččina i Vláďova komunikace zahrnuje navzájem podobné i odlišné jevy. Ve slovní 

zásobě jsem nalezla největší odlišnosti ve Vláďových vymyšlených slovech a v Aniččině 

používání dětských slov. Naopak stejným jevem v komunikaci obou dětí je užívání 

vulgarismů. 

Již zmiňovaný, patrně největší rozdíl mezi Aničkou a Vláďou je ve zvukové stránce řeči, 

kterou u Aničky ztěžuje řečová porucha. 

Gramatické jevy jsou u obou dětí poměrně podobné, rozdíly jsou především v syntaxi. 

Anička tvoří delší věty, občas i souvětí, ale s neobvyklým, či nesprávným slovosledem. 

Vláďa naopak tvoří pouze věty jednoduché, ve kterých je slovosled ve většině případů 

v pořádku. 

Z pragmatického hlediska jsem žádné větší rozdíly nenalezla, chlapec i dívka se do 

komunikace zapojovali postupně, nejprve pouze odpovídali na mnou položené otázky, 

posléze přicházeli i s vlastními tématy k hovoru. Ve větší míře k tomu docházelo spíše 

u Aničky než u Vládi. U chlapce se vyskytuje zajímavost v podobě neobvyklé paměti, 

dívka žádnou podobnou schopnost nemá. 

Užívání neverbální komunikace představuje mezi Aničkou a Vláďou rozdíl. Anička 

neverbální komunikaci využívá hojně, Vláďa v takové míře nikoliv. Anička opravdu 

„mluví“ celým tělem, Vláďa se omezuje spíše na mimiku, pohyb hlavou nebo na oční 

kontakt. 
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4 Závěr 

Předkládaná bakalářská práce Komunikace s dětmi s poruchou autistického spektra 

(starší školní věk) se skládá ze dvou částí. V první, teoretické, části se zabývám historií 

odborného zájmu o postižení, popisuji v ní charakteristické projevy PAS, typy PAS a 

vývoj poruchy. Dále se věnuji dalším postižením, která se spolu s PAS vyskytují. 

V závěru teoretické části píšu o péči o děti s PAS. 

V druhé části bakalářské práce, analytické, se věnuji komunikaci dvou dětí s PAS, 

Aničky a Vládi, a její analýze. Rozhovory s dětmi jsem nahrála, přepsala a poté 

analyzovala z hlediska slovní zásoby, zvukové stránky, gramatiky, pragmatiky a 

neverbální komunikace. Komunikaci obou dětí jsem poté srovnala.  

Pokud jde o výzkumné otázky, analýza komunikací odpovídá tvrzení z teoretické části, 

tedy že PAS má na komunikační schopnosti dětí významně negativní vliv. Je ovšem 

nutné brát v potaz již zmíněnou skutečnost, že obě děti trpí dalšími postiženími, která 

mají na jejich komunikační schopnosti. Není proto možné přesně určit, co je přesnou 

příčinou určitých komunikačních potíží. Druhá výzkumná otázka, kterou jsem v úvodu 

práce položila, se týkala podobnosti či stejnosti jevů, které se v komunikaci dětí s PAS 

vyskytují. Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. V komunikaci obou dětí se 

objevily podobné i stejné jevy, zároveň byl ale projev každého z nich osobitý a 

obsahoval odlišné jevy. To také souvisí s tím, že děti měly problémy v jiných rovinách 

jazyka. Anička měla například potíže se zvukovou stránkou řeči, která byla u Vládi 

bezproblémová. Naopak Vláďovi dělala větší problém syntax či neverbální 

komunikace, které byly u Aničky na lepší úrovni. 

Při komunikaci s dětmi trpícími PAS bychom měli k dětem přistupovat s trpělivostí, 

nespěchat na ně a přizpůsobit se jejich tempu. Měli bychom mít pochopení pro jejich 

komunikační či vyjadřovací problémy a respektovat, že určitým tématům konverzace 

nemusí plně porozumět. 

PAS je postižení, které znesnadňuje moha dětem život. Je proto velice důležité, aby se 

povědomí o PAS ve společnosti rozšiřovalo a dětem s PAS se dostávalo pochopení, 

trpělivosti a správné péče, kterou si více než zaslouží.  
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Příloha 1 – písemný souhlas pro rodiče 
Vážení rodiče, 

jmenuji se Veronika Matějková a věřím, že mě minimálně od vidění znáte. Již od roku 

2016 pracuji v XXX, kde se s Vámi a s Vašimi dětmi potkávám jako asistentka. 

Chování a život dětí s poruchou autistického spektra mě již od začátku mého 

působení ve středisku zaujaly, a proto jsem se tomuto tématu rozhodla věnovat ve své 

bakalářské práci s názvem Komunikace dětí s poruchou autistického spektra. Chci 

skloubit dvě odvětví, která mě zajímají – děti s PAS a můj bakalářský obor, který 

studuji na Filozofické fakultě UK, tedy bohemistiku.  

Z tohoto důvodu bych Vás ráda požádala o souhlas s použitím nahrávek a základních 

informací o Vašem dítěti. Ráda bych nahrála jednoduchý rozhovor s Vaším dítětem, 

ve kterém se ho budu ptát na otázky z každodenního života, případně mu dám popsat 

fotografii/obrázek a pohovořím s ním o tom. Veškeré materiály budou sloužit pouze 

pro účely mé bakalářské práce. Nahrávky zpracuji a v práci použiji ve formě 

anonymizovaného přepisu, který bude obsahovat jen takové informace, jež neohrozí 

soukromí Vašeho dítěte ani Vaší rodiny, nemusíte se obávat, že by nahrávky byly 

někde k volnému poslechnutí. Jméno Vašeho dítěte bude kvůli zachování soukromí a 

bezpečnosti změněno. 

V případě dalších dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat na mailové adrese 

XXX. Účast na výzkumu je dobrovolná.  

Pokud souhlasíte, prosím Vás o podpis informovaného souhlasu. 

 Souhlasím s tím, aby se mé dítě zúčastnilo výše popsaného výzkumu, souhlasím 
s pořízením nahrávek a jejich využitím pro uvedenou bakalářskou práci. 

  

       Dne:   

      Jméno rodiče:  

      Podpis:   
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Příloha 2 – dotazník pro rodiče 
 

Kdy byl dítěti diagnostikován autismus? 

 

 

 

Kdy začalo mluvit/neverbálně se vyjadřovat? 

 

 

 

Preferuje spíše neverbální nebo verbální komunikaci? 

 

 

 

 Jaká je jeho přesná diagnóza? 

 

 

 

 Jaké jsou největší problémy v komunikaci s dítětem? 

 

 

 

Je ve Vaší rodině někdo s podobnou diagnózou? 

 

 

 

Je mateřským jazykem dítěte čeština? 
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Příloha 3 – přepis „Anička“ 
 

NÁZEV: Bakalářská práce–Anička155 

DATUM: 9.6.2020 

STOPÁŽ: 30 minut  

ÚČASTNÍCI: 

VM = Veronika Matějková, pisatelka BP 

AA = Anička, dotazované dítě 

Nahrávky vznikly venku, na zahradě střediska pro postižené a 

ohrožené děti, kam dotazovaná dívka pravidelně dochází. Většina 

nahrávek byla pořízena ve chvíli, kdy dívka seděla, popřípadě se 

houpala na houpačce. 

 Celkový počet nahrávek: 8, stopáž nahrávek je následující: 1. 

nahrávka-9:30, 2. nahrávka-2:40, 3. nahrávka-2:45, 4. nahrávka-2:30, 

5. nahrávka-2:36, 6. nahrávka-10:56, 7. nahrávka-1:15, 8. nahrávka-

0:46. Nahrávky po sobě chronologicky následují. 

1. nahrávka 

VM: komupak telefonuješ ani? 

AA: tátovi 

VM: tátovi jo? 

AA: jo 

VM: teď mu asi netelefonuj 

AA: on řikal () 

VM: teď asi ne hele (..)a hele a jakpak si se dneska měla? 

AA: dobře (..) tatí! (do telefonu) mám tu klíště a nejde to umejt 

(..) jo mámou (..) to klíště (..) a kolik a co máme dneska za obídek 

(..) tak pa (..)(konec hovoru) já nechodim do školy,(ke mně) 

VM: ty nechodíš do školy jo? jak to? 

 
155 Všechna jména v přepisu jsou z důvodu anonymizace změněna. 
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AA: protože kvůli tomu koronavisu a v pondělí du na zkoušky takový 

malý 

VM: aha a kam chodíš do školy andělko? 

AA: na zdiby 

VM: na zdiby jo? 

AA: pšíjde tam psycholožka teto 

VM: hm 

AA: a bude se mi skoušet matiky číst umim psát víš, 

VM: jo aha a v jaký si třídě aničko? 

AA: (ukazuje na prstech) 

VM: ukaž 

AA: v osmý 

VM: v osmý, super, tak to si šikulka (..) hele a co tě baví nejvíc? 

AA: matika 

VM: matika (.) počítání jo, 

AA: jo jo 

VM: no tak to je super (.) a čeština tě nebaví? 

AA: ee ne 

VM: vůbec jo? 

AA: ne  

VM: jak to? 

AA: nemam ráda česky mluvit 

VM: čeština je hezká ne? ňáký čtení 

AA: ne 

VM: no tak dobře (.) a byla si dneska doma? 

AA: jo 

VM: a copak si dělala? 
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AA: nebyla byla sem venku 

VM: jo venku si byla (.) ale ve škole si nebyla viď? 

AA: ne 

VM: aha 

AA: teto ty si opálená? 

VM: ne, nejsem 

AA: aha 

VM: je zima docela (..) no a copak si dneska baštila ani? 

AA: nic 

VM: nic? 

AA: sušenku 

VM: sušenku jo? 

AA: jo 

VM: a jakou pak? 

AA: ňákou lídlovou 

VM: lídlovou? no tak to je dobrý 

AA: jo 

VM: a měli ste něco dobrýho k obědu? 

AA: ne já ne já neobědvám 

VM: ty neobědváš jo? 

AA: ne 

VM: jak to 

AA: nechci papat obídek 

VM: aha 

AA: petře, chytej, posílám ti dítě (posílá kamarádovi kočárek 

s pannou) 

VM: ne, teď ho budeme houpat viď, 
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AA: dobže (..) budu ti žíkat teto 

VM: jo řikej mi teto (..) a ty si mě nepamatuješ ani jo? 

AA: ne 

VM: fakt ne? 

AA: ne 

VM: dyť sme byly spolu přece na pobytu jednou 

AA: kdy? 

VM: no hele to už je docela dlouho 

AA: no tak vidíš 

VM: já myslim že to je tak dva roky 

AA: to už si nepamatuju 

VM: to už si nepamatuješ, (..) tak ty pudeš příští tejden do školy 

jo? 

AA: jen na chvilku na hodinu 

VM: jen na chvilku (..) no tak to je dobrý 

AA: koukej co mam tady (ukazuje na předloktí) 

VM: co to máš? 

AA: tetovačku (.) m jako martin (..) m 

VM: kdopak to je martin? 

AA: muj pšítel (.) martin (..) martin (přemýšlí o příjmení) 

VM: aha a hele máš tam náký kamarády ve škole? 

AA: jo 

VM: jakýpak? ňáký kamarádky? 

AA: kamarádku jednu víš 

VM: aha no tak to je pěkný  

AA: počkej já pšemejšlím jak se jmenuje (.) martin (..) martin me 

VM: a to je tvuj přítel jo? 
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AA: jo 

VM: jójo? no tak to je hezký (.) tak se máte rádi? 

AA: jo a buď sticha já pšemejšlim 

VM: (smích) no tak dobře tak dobře hele (.) a a máte doma náký 

zvířátko? 

AA: ne () 

VM: ty nemáš ráda zvířátka? 

AA: ne fuj zvižátka (.) pokakává se to všude 

VM: jak to? 

AA: nemam ráda 

VM: ani koťátka nemáš ráda? 

AA: ne 

VM: ani štěnátka? 

AA: ne (hraje si s mobilem) 

VM: to je teda zajímavý hele (.) to sem nevěděla (..) hele ale máš 

hezký nechty 

AA: pšš pšš! 

VM: copak? 

AA: pšš pšemejšlim jak se příjmením jmenuje (.) m martin 

VM: to nevadí tak hlavně že víš to křestní ne, co? 

AA: no, méno vim martin a potom vim m a f í 

VM: no a tak hlavně že víš to křestní méno 

AA: jo 

VM: to je přeci to nejdůležitější co? (..) hele a a máš ňáký 

sourozence? 

AA: jo dva bcháchy 

VM: jo? to jsem nevěla 
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AA: jo (vytáčí v telefonu hovor) 

VM: komupak voláš? 

AA: nikomu: 

VM: nikomu nevoláš 

AA: já já musim vzít mobil protože babička všdycky otchavuje 

VM: aha (.) babička neotravuje ne? 

AA: volá všdycky večer a ráno víš, 

VM: aha tak si s tebou chce asi povídat 

AA: ne (.) tati (do telefonu) (.) tati jak se menuje ten kluk? 

martin no jak dál, 

VM: nehoupej se aničko 

AA: ne, ten můj h() jo čus (.) (příjmení chlapce) 

VM: (.) no tak vidiš to je pěkný (.) a jaký máš pěkný mimčo 

AA: hm malinký 

VM: viď pěkný v kočárku růžovym (.) no hezký hele (.) a jaký máš 

pěkný nehty (.) jaká je to barva hele, 

AA: růžová 

VM: růžová úplně svítivá viď? 

AA: hm 

VM: no to je hezký (.) to je teda hezký aničko (..) a menuje se 

nějak to miminko? 

AA: vojtik 

VM: vojtik,hm tak to hezký méno chlapeček no to je hezký (.) a copak 

si ještě dneska dělala? 

AA: nic 

VM: nic? neoukala si třeba na televizi? 

AA: ne 
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VM: ne jo?  

AA: ne ne ne ne neumim 

VM: ale prosim tě (.) hele a teď mi třeba řekni jaký máš nejradši 

jídlo, 

AA: žádný 

VM: žádný? 

AA: jo 

VM: fakt jo? 

AA: jo 

VM: ani sušenky nemáš ráda? 

AA: ne moč ne 

VM: ani třeba (.) smažák 

AA: fuuuj! dej to ode mě pryč doprdele 

VM: fakt nemáš ráda žádný takovýhle dobroty jo? 

AA: ne, nemám nic ráda, ty vaga 

VM: aha (.) no tak to je teda zajímavý (..) to sem nevěděla (…) hele 

a co tě ještě baví kromě tý matiky 

AA: nic 

VM: nic? ale matika tě ale baví? 

AA: ne! jo jo jo jo 

VM: to tě baví počítání 

AA: jo 

VM: a kolik ti je aničko, (.) let (..) čtrnáct, 

AA: patnáct a pů:l 

VM: patnáct a půl no tak to už si velká slečna viď? 

AA: mmm 

VM: a kolik je petrovi? 
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AA: komu? 

VM: petrovi 

AA: jakýmu 

VM: no tomu tvýmu příteli 

AA: martin  

VM: jo martin promiň já sem zapomněla 

AA: martin (příjmení chlapce) vole 

AA: zejtra du mojí sestšenici ven 

VM: deš ven? a kam pudete, 

AA: to nevim ona má miminko 

VM: má miminko, jo tak to je hezký 

AA: jo je mu devět měsíců 

VM: a holčičku nebo chlapečka? 

AA: to (.) filip se menuje 

VM: tak to je hezký tak pudete s kočárkem, ty budeš mít taky kočárek 

viď 

AA: ne já ho budu vozit to mimčo 

VM: jo takhle tak ty ho povezeš a necháš tohle svoje miminko doma 

viď? 

AA: jo 

VM: a pojedeš s tím jejím (.) tak to bude hezký to se ti bude líbit 

viď 

AA: jo (.) martin (příjmení chlapce) 

VM: no 

AA: a menuje se filípek to je můj bratranec 

VM: no ten tvůj bratranec se menuje filip viď? 

AA: jo 
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VM: to je teda pěkný a a kam tak pudete asi na procházku někam do 

přírody? 

AA: nevim 

VM: ale aby nepršelo hele má pršet taky (..) a hele ty máš ale 

hezkou barvu vlasů to máš novou viď 

AA: (kýve) 

VM: a kdopak ti to dělal, 

AA: nido 

VM: to sis dělala sama jo? 

AA: nido (.) nido holička 

VM: jo holička ti to dělala (.) no to je teda šikovná paní holička 

viď 

AA: hmm 

VM: ty máš hezkou kabelku 

AA: to je ledvinka ty vole 

VM: jo to je ledvinka, tak to sem nevěděla hele(.) a odkud kdopak ti 

jí dal? 

AA: koupila 

VM: koupila, (.) prosim tě ty máš dva mobily? 

AA: ne jeden je mámy 

VM: jo tak jeden je mámy (.) tak to je pěkný (...) a těšíš se do tý 

školy aspoň na chvilku? 

AA: ne 

VM: ne jo? 

AA: ne 

VM: a to bude test jenom z tý matematiky? 

AA: psycholochška mě bude skoušt 

VM: jo aha tak to jo (.) a tak tam pudeš jenom na chvilku viď? 
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AA:mmm 

VM: a uvidíš tam nějakou tu kamarádku, nebo ne? 

AA: eee(kroutí hlavou, že ne) 

VM: neuvidíš (.) tak to nevadí to se uvidíte potom (..) a s martin 

ste se viděli, 

AA: s kym? 

VM: s martin je to martin? 

AA: kdo? to kluka, 

VM: no 

AA: psali sme si 

VM: no to je hezký (.) a jakpak se dlouho znáte, 

AA: mm asi tak (.) nevim čtrnáct dní tři tejdny(.) učitě vim, že se  

měl psát s jednou holkou y tak jsem se s kamarádem () 

VM: co že jsi se? 

AA: s kamarádem se seznámila a ci jít ven tam ci jít 

VM: chceš jít ven, tam (.) tak dobře tak se přesuneme 

 

2. nahrávka 

VM: ty ho nakrmíš to miminko jo? 

AA: jo nabumbat mu dat 

VM: jo namumbat (.) a hele on umí i povídat něco ne? 

AA. mm 

VM: copak říká?  

AA: nevim 

VM: jo von pije (.) to je hezký od kohopak jsi to dostala ani? 

AA: já jsem ho dostala to k vánocům 

VM: k vánocům 
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AA: a tadyten kočár sem koupila čera 

VM: včera ste ho koupili? 

AA: jo u vetnamce (.) mi to spadlo (spadla jí hračka) 

VM: kde ste to koupili? 

AA: já sem to koupila u vetnamce 

VM: aha to je hezký to si s tim pohraješ a hele ona je tam i voda co 

(.) nebo mlíčko ňáký 

AA: voda až hodně se napije tak bude br() 

VM: co bude? 

AA: bchešet 

VM: jo brečet (..) no tak to je teda hezký (.) hele a má i modý 

odblečení viď protože je to chlapeček 

AA: mm 

VM: to je hezký teda (.) hele a má i něco na baštění něco jinýho než 

tu vodu? 

AA: on čpat 

VM: a pročpak, 

AA: protoše je ještě malinkej 

VM: je ještě malej viď? 

AA: jo 

VM: a pokakává se? 

AA: ne 

VM: no to je hezký miminko (..) tak teď už se napil jo? 

AA: jo (.) má tam eště dost vody v tý () (.) to je dost i pojedeme 

domů 

VM: tam je vody plno viď, 

AA: jo 
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VM: no hezký teda (.) a nosíš ho takhle s sebou všude? 

AA: ne dneska sem si ho sebou poplvy vzala 

VM: jo aha když máš ten kočárek novej vi´d 

AA: mh 

VM: hele tak to je dobrý že teď si doma ze školy 

AA: této já nechodim 

VM: vždyť řikam že nechodíš do školy tak můžeš bejt s miminkem doma, 

AA: mm 

VM: to je pěkný (..) děláš ještě něco kromě toho že chodíš 

s miminkem? 

AA: ne 

VM: ne jo, 

AA. ne 

VM: nečteš si třeba něco 

AA: nee neci nebaví mi to 

VM: to tě nebaví jo, a co malování? 

AA: ne 

VM: mohly bysme si pak něco namalovat aničko 

AA: ne nemam láda malování 

VM: nemáš ráda jo, 

AA: ne 

VM: no tak dobrá co máš ráda? 

AA: nic 

VM: nic? 

AA: nic 

VM: ale něco snad musíš mít ráda ne, 

AA: ne  
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VM: vůbec nic? 

AA. ee 

VM: hele a kam chodíš na takový krásný nehty? 

AA: k ňákýmu vetnamcovi u nás 

VM: aha to je ale hezký (.) hele a jakej máš hezkej prstýnek viď? 

AA: mm 

VM: ten je hezkej 

3. nahrávka 

AA: a bchácha má pět set taky 

VM: aha no tak to máte pěkný mobily (.) hele a máš starší bráchy 

nebo mladší? 

AA: jeden je nejstarší tomu je dvacet devět a jednomu je jedenáct 

VM: aha (.) tak ty si prostřední 

AA: mm 

VM: nechceš si jít sednout někam na lavičku ani? 

AA: ne 

VM: není to studený? 

AA: ne 

VM: no tak dobrá (.) co to dělá to miminko? (.) nějak kašle, 

AA: ne cucá dudlik 

VM: jo aha cucá dudlík (.) já sem nevěděla co je to za zvuky (.) a 

co dělá teď?  

AA: povídá 

VM: povídá (.) a co povídá? 

AA: nevim 

VM: nevíš?  

AA: ne 
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VM: a ukaž mi co máš na tý ruce (.) je to klíště co myslíš? 

AA: nevim myslim si že jo (.) zkus to 

VM: ukaž (..) ale nemá to nožičky hele to je možná (.) neušpinila 

ses třeba od tužky? 

AA: ne: 

VM: ne? 

AA: to de umejt (.) tohle vůbec nejde umejt 

VM: to je divný hele 

AA: možná 

VM: a jestli to není víš co? 

AA: co, 

VM: štenice to je když se bouchneš do ruky 

AA: mm 

VM: někde tak se ti tam udělá taková malá černá modřinka 

AA: mhh 

VM: a nebouchla si se někde, třeba to máš z toho 

AA: ee 

VM: a piha to není? 

AA: ne ne (.) tu mám na noze 

VM: aha (…) hele a máš ráda třeba tělocvik? 

AA: ne ne ne 

VM: vůbec jo, ale tak třeba na procházku deš ráda ne? 

AA: nejdu 

VM: co, s miminkem? 

AA: ne 

VM: vůbec? 

AA: ne (stále zkoumá skvrnku na ruce) 



84 
 

VM: a zkoušela sis to umejt ani? 

AA: jo mejdlem 

VM: tak to nech ale já myslim že to klíště nebude 

AA: ne? tak vidiš 

VM: protože klíště má nožičky (.) tam sou vidět takový čárečky víš a 

tady to nebylo (.) já myslim že to bude dobrý (..) nechceš se 

nabaštit? 

AA: (vrtí hlavou) 

VM: ne? 

AA: já ci ezdit okolo 

VM: co bys chtěla? 

AA: okolo 

VM: jezdit okolo? tak pudeme budeme jezdit okolo 

VM: hele spadnul ti dudlíček 

AA: umejt tady může bejt koravilus 

 

4. nahrávka 

VM:  a chodíš třeba ráda na pouť? 

AA: ne fuj pouť 

VM: to nemáš ráda jo? 

AA: ne 

VM: ani ňáký (.) já nevim (.) a na hřiště? 

AA: nou 

VM: na hřiště taky ne? 

AA: ne 

VM: aničko a máš ještě ňáký jiný miminka kromě tohohle chlapečka? 

AA: ne 
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VM: a ňákou hračku máš hezkou doma? 

AA: ne 

VM: jak to? 

AA: nevím 

VM: hele a máš vlastní pokojíček? 

AA: ne (.) mámou nebo tátou pinkat 

VM: aha tak to se teda máš hele, 

AA: mm 

VM: a babička ti nevolala jo? 

AA: ne 

VM: a máš hodnou babičku, 

AA: ee (vrtí hlavou) hnusná bába 

VM: jak to? 

AA: pltože na aničku zlá 

VM: aha a druhá babička? 

AA: hodná (.) dá pětikilo 

VM: dá pětikilo jo, (smích) no tak to je teda hodná babička (.) a 

dědečkové ti jsou taky hodní? 

AA: děda (.) jeden děda jo (.) ten druhej pávě ne a já už nemam 

žádnýho dědu mam jenom babičku 

VM: tak ty máš jenom babičky jo? 

AA: ((ukazuje na prstech)) 

VM: tři 

VM: a máš ňáký bratrance a sestřenice? 

AA: dva blatlance a jednu sestženici 

VM: aha (.) a ta sestřenice má teď to miminko viď? 

AA: ne to už je veliká 
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VM: ale má ho toho chlapečka jak s nim máš jít na procházku, 

AA: já mam dvě 

VM: jo ty máš dvě 

AA: mam filípka michálka a marušku 

VM: aha (.) tak to jo 

VM: a babičky maj doma třeba náký zvířátka? 

AA: ne (.) už du papat 

VM: žádný ne? 

AA: ne 

 

5. nahrávka 

VM: co to máš za dobrotu? 

AA: (()) 

VM: cože máš? (.) ňákou housku, viď, (..) je to dobrý? 

AA: (kroutí hlavou) 

VM: není jo? 

VM: kampak běžíš? 

AA: mam rýmu 

VM: máš rýmu jo, kdepak si jí chytla? 

AA: nevim 

VM: nevíš? (.) no ty se hezky houpeš (.) a chodíš ráda na hřiště? 

AA: ne 

VM: ne jo? 

VM: nechceš podržet ten pytlík, aničko? 

AA: jo 

VM: a kde ste koupili tu sváču? 
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AA: v lídlu 

VM: v lídlu jo? 

AA: mm 

VM: i ňákou slatkost? 

AA:mm (.) uš neci (podává mi svačinu) 

VM: cože mám dělat? 

AA: (ukázat mi výšku kam mám se houpat) 

VM: takhle (ukazuji) (.) ty jo ty si šikovná 

AA: můžeme to takle dělat plotože já se ci houpat hodně 

VM: no ty se umíš pěkně houpat 

 

6. nahrávka 

VM: do školy teda nepudeš, viď? 

AA: eee 

VM: pudeš teda s tou sestřenicí 

AA: jo zejtra uči:tě mi síbila 

VM: jo, 

AA: mm 

VM: hele a pojedete někam třeba na výlet? 

AA: v slpnu 

VM: jo a kam pojedete? 

AA: do benečova 

VM: do benešova jo, 

AA: jo pojedeme od nás do lakovníka jo pak nabeleme mílu a pojedeme 

s nim do benečova 

VM: a kdo je to míla, 

AA: mílek 
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VM: jo mírek aha (.) na jak tam pojedete dlouho hele? 

AA: nevim (.) milek míla se mu žiká 

VM: jo míla (.) a to je kamarád, 

AA: míla m í l a 

VM: mm já vim 

AA: a ptam se to je tvuj kamarád? 

AA: taty 

VM: aha táty 

AA: jak se žekne míla? 

VM: míla jak se řekne? 

AA: míla 

VM: míla 

AA: ne míla 

VM: jo (.) asi milan ne 

AA: ne to je muj táta (.) míla m í l a míla 

VM: aha ano (.) a kdo tam ještě s váma pojede na ten výlet? 

AA: fšichni 

VM: fšichni jo, i maminka 

AA: ano tatínek já a bácha menší 

VM: aha tak to bude hezký 

AA: a jak se žekle míla? 

VM: jak se řekne? 

AA: míla míla 

VM: no míla 

AA: ne míla jako ty si verča a jemu se říká míla 

VM: aha 
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AA: víš co myslim? 

VM:je to přezdívka 

AA: ne meno je verča  

VM: tak je to zdrobnělina 

AA: ne tobě se říká verča (.) a já sem anička (.) a ono se mu říká 

míla 

VM: tak je to jeho méno 

AA: no a jak se tomu řekne 

VM: no křestní jméno 

AA. ne míla 

VM: tak to nevim co myslíš aničko 

AA: míla míla (.) jako mam stlejdu mílu 

VM: ano 

AA: míla míla (.) já to enumim žíct (chytá se za hlavu) 

VM: to nevadí 

AA: míla se mu říká (.) mí la (.) víš žekni co si myslim 

VM: míla (.) říká se mu míla 

AA: ne (.) míla 

VM: mirek 

AA: jo milek (.) míla se mu říká  

VM: míra 

AA: no to myslim 

VM: míra se mu říká (.) tak vidiš 

AA: řekni to já ti nerozumněla 

VM: míra 

AA: jo to myslim (.) ten pojede s námi 

VM: aha (.) ten má taky asi nějakou rodinu viď? 
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AA: má maminku a u ní budeme krilovat a spat 

VM: no tak to bude dobrý (.) to bude hezký viď, pojedte tam na 

nějakej výlet asi 

AA: my jezdíme všdycky jako kol na pláš konopaškym vláškem 

VM: konopaskym, co to je? 

AA: konopas je jako město (.) konops se tomu jako říká jenom? 

VM. konopiště? 

AA: konopiště 

VM: to je zámek viď? 

AA: ne konopas 

VM: aha tak to neznam (.) a tam jezdíte vláčkem jo 

AA: ne počkej (.) to město se menuje benečov a je jinak se to muže 

okolo celou tu objížku (.) tak se tomu říká konopas 

VM: aha (.) tak to jo 

AA: tak tam pojedeme tim mladčim mašinkou (.) přejedeme to (.) 

zaplatit (.) pak budeme u něj krilovat (.) potom pojedeme do (.) my 

jedem plvního a vlacíme se dluhýho (.) a osmýho aš desátýho jedem do 

libelce a potom zas do benečova 

VM: no: (.) tak to budete mít hodně výletů 

AA: kfůli tetě aňo 

VM. kvůli tetě pojedte jo? 

AA: jo a já budu podávat moji tetu 

AA: podávat 

VM: aha (.) jo prodávat 

AA: jo já ci to (.) já nevim jak se to menuje 

VM: to nevadi 

AA: vim (.) možná uš vim (.) sálka 

VM. šárka aha(.) a co budete prodávat? 
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AA: ona plodává pivo nebo picu budeme mít 

VM: aha tak v restauraci 

AA: na v hospodě 

VM: v hospodě jo? 

AA: je tam i boulink (.) budeme si tam dělat co ceme(.) můžeme si u 

ní vybírat peníze (.) budeme cít a budeme i kázat aš pčijedeme tak 

můžeme vyděláme dalčí penízky 

VM: aha další(.) tak to máš jako brigádu viď, jako práci (..) a 

nebudete se tam třeba někde koupat? dyž bude teplo můžete si jít 

zaplavat, 

AA:  e (.) ně (.) to bazén to je veliký jak máš tady to (ukazuje na 

zahradu) já nevim jak máš chodnik (.) uplně uplně do země (.) nebo 

tak je velkej bazén 

VM: aha tak to je velikej 

AA: a mošná pudeme na koupaliště mošná(.) ona žikala ta  

VM: ta šárka? 

 AA: ne šálka to je teta (.) to je daová pžítelkyně tý pani jedný 

ona (.) jana má davida a toho (.) a dana 

VM: mm 

AA: no a ta jedna říká že tam na koupališti je teto hodně lidí 

VM: aha a plaveš ráda? 

AA: já se bojím 

VM: ty se bojíš jo? 

AA: jo 

VM: tak máš kruh nákej nafukovací? 

AA: ne táta se mnou dělá b- blbosti (.) on mi takhe veme jo a dá mi 

pot vodu a pak mi je blbě 

VM: aha 

AA: se toho omylem napiju 
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VM: to není dobrý viď? z koupaliště to je špatný 

AA: no 

VM: tak můžete bejt na břehu viď, aby ses neutopila 

AA: ne všude maj uplně ty pro děti malinký děti takový tak odatmtud 

du 

VM: jo takhle tak to budete mít aničko ale hezký výlety 

AA: mm 

VM: a bylas někdy u moře? 

AA: ne: (.) fuj moře 

VM: tam bys nechtěla? tam je hodně vody viď? 

AA: ne bojim se letadlem 

VM: aha ty se bojíš letadlem? 

AA: já můžu dopavovat autem vlakem jen letadlem ne 

VM: a čim jezdíš nejrači? autem? 

AA: vakem autobusem a tim (.) autobusem (.) autem a tim (.) autem 

autobusem vakem a váčkem 

VM: jo vláčkem (.) a jela si metrem někdy? 

AA: fuj to se mi dělá blbě 

VM: to se ti nelíbí viď? 

AA: ne 

VM: tam je to ošklivý v metru (.) ale vláček je hezkej 

AA: já se bojim jak sou ty veliký schody jak jedeš a ono to jede 

s tebou nahoru (.) a mohlo mi bejt pět deset (.) tak sem jela a my 

sme jeli dolu do toho dinoparku metrem a mě se udělalo blbě a bála 

sem se 

VM: aha a to sou jezdící schody viď? 

AA: no ty se bojim (.) můžu chodit pešky normální co nejezdim nebo 

tym výtahem 
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VM: výtahem? tak to je dobrý no jezdící schody ty sou ošklivý (.) a 

ty sou taky v obchodních centerch viď, (.) tak jakpak tam chodíš? 

AA: výtahem 

VM: no tak to je dobrý 

AA: mm 

VM: a co budeš ještě dělat v létě? 

AA: mm (.) nic 

VM: no ale takovejch výletů budeš mít viď? 

AA: mm 

VM: to bude teda pěkný (.) a máš ráda to grilování? (.) si říkala že 

budete grilovat 

AA: jo miluju masíčko (.) ledový 

VM: ledový jo? teplný ne? 

AA: aaa 

VM: copak? 

AA: (třese se) pes 

VM: ten je daleko 

AA: tam 

VM: to je za plotem (.) se nemusíš bát 

AA: co? no tak mam láda ledový buřty a opekací klobásy ty mám taky 

láda 

VM: aha a máš ráda studený buřty? 

AA: jo 

VM: no takto je zajímavý 

AA: a kužátko mam láda (.) plsíčka (.) stehýnko budeme grilovat 

nevim 

VM: no tak to toho budete teda grilovat ale plno 
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AA: mm 

VM: a máš třeba ráda grilovanej sýr? 

AA: hemelín? 

VM: mm hermelín 

AA: ne 

VM: to je taky dobrý (.) taky to někdy grilujeme 

AA: fuj to nemam láda (.) nakládaný hemelín (.) nebo jak kdy mi bude 

chutnat(.) někdy to snim celý mámě nebo ochutnam a když mi bude 

chutnat tak to snim 

VM: zkusíš to viď, jestli to bude dobrý 

AA: jo (.) to mě máma učí mám ochutnat (.) jak to nechutná mam 

nechat bejt 

VM: aha to je dobře aby ti nebylo špatně viď? 

AA: mm 

VM: hele a aničko máš ráda zmrzlinu? 

AA: brr 

VM. nemáš jo? 

AA: ne fuj 

VM: a ňáký dortíky?  

AA: ne 

VM: to taky nemáš ráda? 

AA: ne 

VM. ani čokoládu? 

AA: ne víš co mám láda? (.) ty ee jak to to menuje (.) ty lakvičky 

VM: rakvičky máš ráda jo se šlehačkou, 

AA: mm 

VM: nebo bez šlehačky? 
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AA: kupujeme i bes šehačky i se šehačkou jíme 

VM: tak to je dobrý (.) a máš ráda ještě něco takovýho sladkýho? 

AA: ne 

VM: rakvičky teda jenom (.) a ňáký ovoce máš ráda? 

AA: (kroutí hlavou) 

VM: ne jo? a zeleninu? 

AA: (kroutí znovu hlavou) 

VM: jé to taky ne jo? 

VM: a chutnaly ti ty višně co si baštila? 

AA. eště ci 

VM: co eště chceš? 

AA: eště eště 

VM: ještě višně? 

AA: jo 

VM: tak si pro ně pudeme? 

AA: jo 

VM. a nebyly kyselý aničko? 

AA: ne trochu byly dože udělaný 

VM: byly dobře jo, 

AA: jo 

VM: a máš ráda jahody? 

AA: mm mňam 

VM: hele my sme jich teď hrozně natrhali 

AA: a kde? 

VM: byli sme si sami nasbírat jahody na jednom poli (.) tam si můžeš 

odjet a můžes si tam nasbírat jahody sama víš,(.) pak sme jich měli 

plno koupenejch 
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AA: plno? 

VM: plno 

AA: to se nekupuje si řikala 

VM: my sme si je nasbírali a oni nám je pak zvážili a my je 

zaplatili 

AA: a ty si řikala že to trháte na poli? 

VM: no (.) to se takhle dělá někdy 

AA: aha 

VM: říká se tomu samosběr 

7. nahrávka 

AA: neci 

VM: ale vybiku máš ráda ne? 

AA: ne 

VM: ne jo (.) a dyť si tak hezky hrála (.) hele a koukej pořád je 

tady ta kočička 

AA: mm 

VM: a kam pudeš zejtra? 

AA: dopoledne ven a po obědě sem celej den a pak nevim této 

VM: a jaký budeš prodávat oblečení? 

AA: no to nevim (.) to co mi je malý 

VM: aha (.) a kde to prodáváš? 

AA: v bazálku 

VM: v bazárku (.) aha (.) kdepak to je? 

AA: u nás v sokolovně (..) no tak tam musim jít zejtra za pani mam 

věci jaký číslo a musim napsatsamý 

VM: aha(.) a můžeš si tam i něco koupit? 

AA: no jo 
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VM: tak to je dobrý (.) třeba si tam něco vybereš viď 

AA: ne já nemůžu (.) plotože to je dámský a pánský už mam ňáký 

dámský 

VM: aha to už si velká viď? 

 

8. nahrávka 

VM: a to vždycky odcházíte v padesát? 

AA: ne minule když jsem si povídali tak nám ujel autobus 

VM: to ste vlastně nestíhali 

AA: teď pojedem džív plotože nám to chvilku trvá 

VM: a stihli ste to minule? 

AA: jakej (.) ten saseskej? 

VM: mm 

AA: teď ti to žikam že ne 

VM: a čím ste jeli teda? 

AA: jinym autobusem 

VM: aha (.) tak dneska to snad stihnete 

AA: ne(.) mama žekla v padesát že pudem (.) pět padesát pět (.) 

devět 
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Příloha 4 – přepis „Vláďa“ 
 

NÁZEV: Bakalářská práce – Vláďa156 

DATUM: 23.6.2020 

STOPÁŽ: 36 minut 

ÚČASTNÍCI: 

VM = Veronika Matějková, pisatelka BP 

VB = Vláďa, dotazované dítě 

Nahrávky vznikly venku, na zahradě střediska pro postižené a 

ohrožené děti, kam dotazovaný chlapec pravidelně dochází. Nahrávání 

probíhalo vsedě, chlapec si hrál s kamínky a s pískem.  

Počet nahrávek: 12, jejich stopáž je následující: 1. nahrávka-6:00, 

2. nahrávka-4:19, 3. nahrávka-3:57, 4. nahrávka-2:43, 5. nahrávka-

0:20, 6. nahrávka-0:26, 7. nahrávka-1:00, 8. nahrávka- 0:26, 9. 

nahrávka-7:25, 10. nahrávka-6:02, 11. nahrávka-3:01, 12. nahrávka-

0:34. Nahrávky po sobě následují chronologicky. 

1. nahrávka 

VM: no: tak dneska budeme spolu láďo 

VB: jo 

VM: no (.) copak to děláš? 

VB: já nevim jak se menuješ? 

VM: verča 

VB: jo? 

VM: no (.) byli sme spolu přece jednou nebo dvakrát na tom na pobytu  

VB: jo 

VM: no ano ve žďáru sme byli přeci 

VB: ve žďáru 

VM: ty si nebyl, 

VB: jo, 

VM: já myslim že jo 

VB: jo 

VM: copak si dělal láďo dneska, 

VB: to nevim 

 
156 Všechna jména v přepisu jsou z důvodu anonymizace změněna. 
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VM: nevíš? 

VB: ne 

VM: byli ste doma asi (.) nebo si byl ve škole? 

VB: ve škole 

VM: láďo a kolik ti je let? 

VB: nevim (.) já nevim tlustá pipko 

VM: a copak to děláš láďo? 

VB: já nevim 

VM: nevíš? (.) sypeš kamínky viď, 

VB: jo 

VM: no tak to je pěkný (.) a chodíš teď do školy? 

VB: jo 

VM: ano, 

VB: ano 

VM: každej den? 

VB: jo 

VM: no tak to je dobrý hele (.) a líbí se ti tam? 

VB: jo 

VM: no tak super (.) hele a máš tam ňáký kamarády? 

VB: nemám 

VM: nemáš jo (.) vůbec žádný? 

VB: ne 

VM: ale to snad ne 

VB: to snad ne 

VM: to musíš mít ňáký ne, 

VB: ne 

VM: a copak ste měli dneska k obědu? 

VB: já nevim 

VM. nevíš? 

VB: ne 

VM: a copak máš rád? 

VB: já nevim 

VM: hele a co budeš dělat o prázniny? 
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VB: já nevim  

VM: taky nevíš? 

VB: ne 

VM: a co tě baví ve škole? 

VB: já nevim (.) matika 

VM: matika jo (.) a co tě baví v matice, (.) počítání? 

VB: jo 

VM. no tak to je hezký (.) a co tě eště baví v matice? 

VB: já nevim 

VM: a baví tě eště něco?  

VB: ne 

VM: čeština tě nebaví? 

VB: jo 

VM: čeština je dobrá viď? (.) čtete ňáký knížky? 

VB: ne 

VM. a co děláte v češtině? 

VB: já nevim 

VM: a baví tě eště něco ve škole? 

VB: ne 

VM. co třeba kreslení, 

VB: jo 

VM: kreslení jo? 

VB: jo 

VM: a copak rád kreslíš? 

VB: já nevim 

VM. třeba ňáký domečky? 

VB: jo 

VM: přírodu asi viď, 

VB: jo 

VM: no tak to je hezký (.) hele a máte tělocvik? 

VB: ne 

VM: ne? 

VB: ne 
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VM: a co tak ještě můžete mít (.) a zpíváte? 

VB: ne 

VM: nezpíváte jo? 

VB: ne 

VM: a zpíváš rád? 

VB: ne (.) ne 

VM: a nebyli ste se někde koupat láďo? 

VB: ne 

VM: a plaveš rád? 

VB: jo 

VM. ve vodičce viď (.) to je hezký 

VB: to je hezký 

VM. mm to je moc hezký 

VB: moc hezký 

VM: hele jak si hrajou děti (.) houpu se 

VB: jo? 

VM: no: vysoko 

VB: vysoko 

VM: hele láďo a máš rád ňáký zvířátka? 

VB: ne 

VM. žádný? 

VB. ne 

VM. pejsky nemáš rád viď? 

VB: mám 

VM. máš už rád pejsky jo 

VB: jo 

VM: a kočky? 

VB: taky (.) a nemáš doma zvířátko? 

VM: nemám zvířátko (.) máte vy doma zvířátko? 

VB: ne 

VM: a chtěl bys ňáký? 

VB: ne 

VM: no my nemáme zvířátko u babičky jenom 
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VB: jo (.) u babičky pejska 

VM: ano pejska 

VB: jo 

VM. pejska a kočičky dvě máme 

VB: jakou maj barvu? 

VM: jedna je taková mourovatá a jedna je černá 

VB: jo? 

VM: no 

VB: v bělicích to dělala (.) mňau mňau mňau (.) to tam byla protivná 

kočička 

VM: a kde že byla protivná kočička? 

VB: v bělicích (.) udělala mňau mňau mňau 

VM: aha (.) a kdypak ste tam byli? 

VB: to nevim 

VM: a to máte u babičky? 

VB: co? 

VM: u babičky máte ňáký zvířátka? 

VB: slepičky 

VM: a máš rád slepičky? 

VB: jo 

VM. a eště ňáký zvířátka tam máte? 

VB: ne 

VM: už žádný? ňákýho pejska? 

VB: ne 

VM: a jezdíte často k babičce? 

VB: jo 

VM: tak to je hezký (.) a těšíš se na prázniny láďo? 

VB: jo 

VM: a budeš něco dělat? 

VB: ne 

VM: nic nebudeš dělat jo, (.) pojedete třeba zase k babičce? 

VB: jo 
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VM: no tak vidíš  tak to bude hezký (..) a pudete si pro vysvěčení 

do školy? 

VB: jo jo 

VM: už zejtra dete? 

VB: jo 

VM. no tak to dete brzo (..) a kampak chodíš do školy? 

VB: na paračov 

VM: mm a víš do jaký chodíš třídy? 

VB: nevim 

VM: do sedmý? 

VB: do sedmý  

VM: no tak to je super (.) a chodí vás tam hodně? 

VB: ne 

VM: málo dětí, 

VB: jo 

VM: a máte hodnou pani učitelku, 

VB: jo 

VM: no tak to je super 

 

2. nahrávka 

VB: a to je tepna 

VM: tepna tu máš na ruce  

VB: jo to je hlavní  

VM: no hlavní tepna přesně tak (.) hele a máte ve škole třeba ňákou 

prvouku? 

VB: ne 

VM: nebo něco takovýho, 

VB: ne 

VM: kde se třeba bavíte vo těle? 

VB: jo 

VM: a to tě baví? 

VB: nevim 

VM: já myslim že jo (.) a kreslíte to? 
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VB: jo 

VM: tak to musí bejt pěkný když to kreslíte (.) ňáký asi (.) 

vybarvujete viď? 

VB: jo 

VM: a co rád vybarvuješ? (.)co, 

VB: domečky 

VM: domečky (.) a i je rád krelíš nebo jen vybarvuješ? 

VB: vybarvuju 

VM: a ňákou asi krajinu, 

VB: jo 

VM: a to vybarvuješ i doma? 

VB: jo  

VM: a co třeba ještě děláš, 

VB: nicinky nic 

VM: nic jo, 

VB: ne 

VM: vybarvuješ? 

VB: jo 

VM: sypeš kamínky (.) ňákou tu sváču si dáš (.) a ještě mi řekni 

jakej ten jogurt máš nejradši? 

VB: čokoládovej 

VM: mm tak to máš asi i rád čokoládu viď?  

VB: jo  

VM: a máš rád třeba řízek, 

VB: jo 

VM: taky dobrý viď (.) to si teda na sváču moc nedáš ale je to dobrý 

(..) hele a to sem zvědavá jestli vám zase přijede ňáký zvířatko do 

žďáru 

VB: jo 

VM: a jak si řikal že jmenovaly ty dvě zvířátka? 

VB: želvičky 

VM: želvičky (.) a jak se menovaly? 

VB: bára a žofka 
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VM: jo jo bára a žofka (..) tak to je dobrý třeba zase někdo 

přijede, 

VB: jo 

VM. a máš tam ňáký kámoše viď, 

VB: jo 

VM: tak to bude pěkný (..) to sem zvědavá kam pojedete na výlet, 

VB: jo 

VM: na ňákej ten hrad viď, 

VB: jo 

VM. jakej pak, 

VB: nevim 

VM: nevíš jo 

VB: ne 

VM: a pudete tam asi na ňáký procházky, 

VB: jo 

VM. teda ty toho nasypeš láďo  

VB: jo 

VM: máš doma taky ňějakej písek? 

VB: jo  

VM: máš viď (.) nebo kamínky? 

VB: kamínky 

VM: koho? 

VB: kamínky 

VM: tak to je super 

VB: ahojky (směrem k dítěti) 

VM: kdopak to přišel? 

VB: standa 

VM: hele a co to dělá, 

VB: ahoj (.) ahoj 

VM: kope si s míčem viď, 

VB: jo 

VM: kopeš si taky rád? 

VB: ne 
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VM: a běháš rád? 

VB: ty seš martinko fakt slepice (k sestře vedle něj) 

VM: proč by byla slepice, (..) dyť nic neřiká 

VB: protože je zase votroubená  

VM: ale prosim tě (.) a pojedete spolu všichni k babičce? 

VB: jo martinka nastříkala máma pistolí tu tu rohošku (.) jak si to 

to tam ten džus 

VM: jakej pak džus, 

VB: aby to nesmrdělo 

VM: aha  

VB: ty troubo 

VM: a to jezdíte všichni dohromady k babičce? 

VB: jo 

VM: no tak to musí mít radost babička 

VB: jo já bysem (.) květákovej mozeček se dělá s mozkem (.) s vaj 

s květákem a ne s mozkem (..) když sem jel do b… tam byl na poli 

ječmen (.) už háčkuje když měl ty dlouhý (.) fousatej byl 

VM: kdopak byl fousatej? 

VB: ječmen 

VM: ječmen jo, 

VB: no to vobilí myslim 

VM: mm už bude dozrávat viď 

VB: jo 

VM: teď už vodkvetla řepka 

VB: už bude dozrávat teďkon ječmen 

VM: no ano přesně tak (.) hele koukej tamhle koukaj děti jestli tam 

není ten bubák (.) kdože tam viděl toho bubáka? 

VB: anička je bubák bubák bubák 

VM: no tak snad už tam nebude  

VB: ona bezínka voní já si čuchnu (.) no jo voní to (.) a tamhle je 

švestka 

 

3. nahrávka 

VM: a máš je rád ty sourozence viď? 
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VB: jo 

VM: co (.) máš? 

VB: ty troubo martinko 

(k sestře) 

VM: a ty si vlastně nejstarší láďo, viď? 

VB: jo (.) jé ty troubo (na sestru) 

VM: a víš kolik ti je? 

VB: nevim 

VM: nevíš jo? 

VB: ne 

VM: ani si netypneš? 

VB: ne 

VM: já myslim že je ti čtrnáct hele 

VB: čtrnáct 

VM: že jo? 

VB: jo 

VM: a víš kdy máš narozky 

VB: nevim 

VM: nevíš jo, v srpnu  

VB: martinko to je tvoje tik ťak bomba doma (.) v bělicích to je 

tvoje (k sestře) (.) to si dostala k čemu? 

VM: jakoupak bombu? 

VB: jak dělala ta bomba ťik ťik ťik 

VM: to je ňáká hra viď? 

VB: jak dělá bomba (.) ťik ťik (.) a pak bu:m 

VM: to se ti líbí viď 

VB: jo (.) a bombu tu máte někde? 

VM: mm ale máme jí vevnitř (.) a dovnitř nemůžeme 

VB: a proč? 

VM: no protože venitř sedí maminky a my tady budeme venku abychom 

byli na čerstvým vzduchu víš (.) a máte ještě ňáký hry u babičky, 

VB: ne 

VM: už ne jo, 
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VB: v třešních nejsou červi 

VM: červi tam nejsou ale koukej jak už sou skoro červený 

VB: a co to je červ, 

VM: víš co je to červ? 

VB: vim (.) to je zvíře 

VM. ano přesně tak (.) a víš kde eště může bydlet červ? 

VB: vim v jablíčku 

VM: jo přesně tak v jablíčku (.) a kde ještě může bydlet? 

VB: ve švestkách taky červi  

VM: no to je pravda 

VB: ve švestkách taky bejvaj červi 

VM: a máš rád švestky? 

VB: jo (..) sou tmavě modrý 

VM: ano přesně tak (.) a jaký sou višně? 

VB: červený to vidim v (název obce) (.) u slepiček švestky velký 

VM: to babička taky má švestky? 

VB: jo velký 

VM: no tak vidíš 

VB: a tady u nás malý (..) prosim tě přestaň mě sekýrovat  

VM: já tě nesekýruju 

VB: a (jméno sestry) taky ne? 

VM: martinka tě taky nesekýruje 

VB: je to trouba 

VM: ale ne (.) hele a co eště u babičky roste? tak máte jablíčka (.) 

jakou maj barvu? 

VB: červenou nebo žlutou  

VM: ano a eště ňákou?  

VB: zelenou  

VM: jojo přesně tak 

VB: my zbynďou (.)  dě dě doma v (jméno obce) dělali (()) já sem jí 

řek káčko fstávej jak si spinkala (.) a co sem jí řikal (.) kačko 

fstávej v obejváku když sem přišel 

VM: a komupak si to řikal? 

VB: no mámě (.) tam spala 
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VM. jo mámě 

VB: proto mi řek nech mámu spát (.) a běž do verandy si hrát 

VM: to víš že jo aby si vodpočinula viď, 

VB: jo 

VM: no tak to jo to si hodnej žes jí nechal  

VB: pak sem přišel káčko fstávej (..) a řek nech mámu a běž  

VM: a nechal si jí a šel sis hrát? 

VB: jo (.) už bylo asi (.) co sem to řikal káčko fstávej kchhh 

VM: no tak to si hodnej 

VB: kačka je zvíře (.) kačenka (.) káč káč (.) káč káč (..) to sem 

měl dneska k objedu káč káč 

VM: počkej já sem myslela že kačka je maminka, 

VB: jo (.) ne myslim to maso se špenátem to je taky kačenka 

VM: no to jo (.) to si měl k obědu dneska jo? 

VB: ne 

VM: a máš to rád? 

VB: jo mám rád kachnu (.) pečenou (.) mam rád knedlík bramborovej a 

zelí mam rád (.) kachnu 

VM: mm i s vepřovým? 

VB: jo i se špenátem 

 

4. nahrávka 

 

VB: žubu 

VM: žubu jo? (.) co je to? 

VB: tohleto (ukazuje si na ústa) 

VM: co to je, 

VB: to je pusa (.) a víš víš co je to klapačka teto, 

VM: klapačka je taky pusa viď 

VB: jo to je tohle to (ukazuje znovu na ústa) pusa (.) prosim tě 

zavři tu klapačku už (k dítěti) 

VM: tak počkej (.) tak kde sme to skončili (.) máš rád kačenku viď? 

VB: jo 

VM: a máš rád třeba špagety? 
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VB: jo 

VM: taky dobrý viď, 

VB: jo 

VM: a máš rád (.) třeba když ta babička vaše má ty švestky (.) tak 

to vám asi dělá i knedlíky viď? 

VB: jo jaký? sladký 

VM: no sladký a ty máš rád? 

VB: jo (.) ať zase neskočí a nejiříčkne se kvůli tobě (k dětem)(..) 

a copak to je jiříčkne? 

VM: no copak to je jiříčkne? 

VB: to nevim 

VM: to neviš (.) to si asi vymyslel viď? 

VB: jo 

VM: to bude ňáký nový slovo 

VB: jo (..) jiříčkneš ho! 

VM. co to znamená (.) co třeba bouchnout? 

VB: bouchnout (..) a jiříčknout nevíš co to je? 

VM: no to nevim (..) možná je to bouchnout 

VB: možná je to bouchnout 

VM: možná jo hele 

VB: jiříčknout třeba do hlavy (.) nebo co to je jiříčknout 

VM: nevim no (.) možná od ňákýho jiříčka si to vymyslel 

VB: jo 

VM: no tak vidíš jaks to hezky vymyslel 

VB: jo 

VM: takovýhle slova  

VB: ahoj efik 

VM: efík? 

VB. jo  

VM: kdopak to je? 

VB: to nevim (.) ahoj efik (.) ahoj efik 

VM: hele a chodí s váma taky do třídy ňáký holky? 

VB: jo klára 
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VM: a ta je hodná? 

VB: jo 

VM: a je to kamarádka? 

VB: a co je to fták? 

VM: fták? 

VB: to je pták 

VM. aha  

VB: ftákuje 

VM: a klára je kamarádka? 

VB: jo  

VM: no tak to je super (.) hele a s kym třeba sedíš v lavici? 

VB: nevim 

VM. nevíš jo? 

VB: ne  

VM: sám sedíš? 

VB: jo  

VM: aha (..) a teď ste normálně chodili do školy? 

VB: jo  

VM. aha (.) tak teď si pudete pro to vysvěčení a potom budou 

prázniny viď, 

VB: jo 

VM: tak to bude hezký (.) hele a má babička ještě ňáký zvířátka 

kromě těch slepiček? 

VB: ne 

VM: žádný jo? 

VB: ne 

VM. pejska?  

VB. ne 

VM: koně? 

VB: ne 

VM. tak už žádný, jenom ty slepičky, 

VB: jenom ty slepičky 
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5. nahrávka 

VM: a nemá krůty ta vaše babička? 

VB: má  

VM: jo jo, a kolik jich má (.) hodně? 

VB: dva (.) dvě 

VM: dvě krůty (..) a copak s nima bude dělat prosim tě? 

VB: nevim  

VM: zabije je? 

VB: jo  

VM: a možná je můžete mít k objedu 

VB: jo 

VM: a máš rád krůty? 

VB: jo 

 

6. nahrávka 

VM: a sou to obě holky ty krůty? dvě krůty nebo krůta a krocan? 

VB: krůta a krocan 

VM: no vidiš tak sou takle kamarádi dva (.) a nemaj ňáký mláďátka? 

VB: jo 

VM: mají jo?  

VB: maj 

VM: tak vidíš to sem asi eště nikdy neviděla (.) takový mláďátko od 

krůty 

 

7. nahrávka 

VM: a kolik ti je teda let láďo? 

VB: to nevim 

VM: čtrnáct? 

VB: jo 

VM: hele a na jakou pudeš tu prohlídku co si řikal? 

VB: na patnáctiletou 

VM: no vidíš tak ti bude patnáct  

VB: jo 
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Vm: no tak vidiš (.) pudeš k pani doktorce jo, 

VB: jo 

VM: a kampak chodíš, 

VB: do zmonic 

VM: aha to ani neznám (..) hele a nebyli ste se školou na ňákym 

výletě? 

VB: ne 

VM: ne jo, 

VB: ne 

VM: hele a co si třeba eště pamatuješ ee (.)že se stalo ve žďáru? 

VB: to nevim 

VM: no tak pamatuješ si ty želvičky viď, 

VB: želvičky 

VM: a neudělal si tam někdo nějakej úraz? 

VB: ne 

 

8. nahrávka 

VM: a nevyráběli ste si tam trička láďo? 

VB: jo 

VM: jó jo? 

VB: jo 

VM: a jaký barvy? 

VB: žlutou 

VM: žlutou jo (.) a máš rád žlutou? nebo jakou máš rád barvu? 

VB: žlutou 

VM: a co třeba modrou? (.) hele ty máš dneska takový hezký modrý 

tričko, 

VB: modrou modrou 

VM: tak tu taky viď? 

VB: jo 

VM: a copak ste tam eště vyráběli? 

VB: já nevim 

VM: ňáký obrázky asi viď 
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VB: ne 

 

9. nahrávka 

VM: a kreslili ste tam na dlažďičky? 

VB: jo 

VM: a copak si tam nakreslil? 

VB: nic 

VM: nic si tam nenakreslil jo? 

VB: ne 

VM: ani ňákej třeba domeček? 

VB: ne 

VM: aha já myslela žes tam něco kreslil pěknýho, 

VB: ne 

VM: tak to jo (..) hele a jaks říkal že ta vaše babička pěstuje 

hodně toho ovoce, 

VB: jo 

VM: tak co ještě pěstuje? tak pěstuje ty švestky viď? 

VB: a hrášek 

VM: hrášek, (.) máš rád hrášek? 

VB: jo 

VM: a jakoupak má barvu? 

VB: zelenou 

VM: a máš rád i ty lusky? 

VB: ne 

VM: to ne jo? 

VB: to ne 

VM: a copak ještě (.) co třeba hrušky? 

VB: jo to mam taky rád 

VM: a jakou maj barvu hrušky? 

VB: žlutou 

VM: a:no nebo zelenou viď? 

VB: zelenou 

VM: tak copak ještě má (..) višně pěstuje  



115 
 

VB: pěstuje višně 

VM: ano (.) jablíčka 

VB: jablíčka 

VM: co třeba meruňky, 

VB: taky 

VM: taky meruňky jo? 

VB: jo 

VM: a jakou maj ty barvu? 

VB: žlu žlutou (..) oranžovou 

VM: jo jo takovou žlutooranžovou 

VB: no oranžovou 

VM: tak to vám třeba udělá ňáký knedlíky sladký viď, 

VB: jo 

VM: meruňkový  

VB: meruňkový 

VM: ty sou dobrý 

VB: tys špagety měla? 

VM: špagety? 

VB: doma? 

VM: měls špagety? 

VB: jo ty taky? 

VM: já sem měla taky teď někdy špagety 

VB: s rajskou omáčkou 

VM: jo s rajskou, (.) s boloňskou s masem a se sýrem 

VB: jo 

VM: máš rád špagety s rajskou? 

VB: jo 

VM: no tak ty sou dobrý viď, 

VB: jo (..) a co to sou vši na hlavě, to sou paraziti 

VM: ano (.) ty si měl někdy vši? 

VB: ne 

VM: a kdepak si o tom slyšel? 

VB: a co? 
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VM: o těch vších, 

VB: to nevim 

VM: hele a představ si (.) lidi maj vši a víš co maj zvířátka? 

VB: vim 

VM: copak? 

VB: nevim 

VM: blechy 

VB: blechy 

VM: no přesně tak (..) hele a pojedte se někdy třeba někam vykoupat? 

VB: jo 

VM: jo? 

VB: jo 

VM: a kampak jezdíte, 

VB: do bazénu 

VM: a to máš rád? (.) do akvaparku asi viď? 

VB: jo do akvaparku 

VM: a byli ste tam už letos? 

VB: jo 

VM: tak to muselo bejt pěkný (.) už bylo hezky viď to muselo být 

fajn 

VB: jo (.) fajn to muselo být 

VM: hele láďo a byli ste někdy třeba v zoo? 

VB: jo 

VM: a líbilo se ti tam? 

VB: jo 

VM: a jaký se ti líbilo zvířátko nejvíc? 

VB: žirafy 

VM: ty sou hezký viď? 

VB: jo ty sou hezký 

VM: ony mají takovou jednu dlouhou věc na těle (.) víš co to je? 

VB: nevim 

VM: krk maj dlouhej 

VB: krk 
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VM: ano přesně 

VB: ano 

VM: a jaký se ti ještě líbí zvířátko? 

VB: sloni 

VM: sloni (.) ti sou pěkní viď 

VB: jo 

VM: a ti maj taky jednu velkou věc 

VB: jo 

VM: na hlavě  

VB: jo 

VM: co to je? 

VB: to nevim 

VM: uši maj veliký 

VB: uši 

VM: a chobot přece 

VB: a chobot  

VM: teď se narodilo ňáký slůně (.) a to bylo roztomilý (.) mláďátko 

VB: mláďátko 

VM: mm ano 

VB: jo 

VM: a eště ňáký zvířátka ste tam viděli? 

VB: ne  

VM: ne jo? 

VB: ne 

VM: co třeba: 

VB: co, (.) to nevim 

VM. co třeba tygra 

VB: jo tygra  

VM: tys chtěl aby ti ho někdo přivez do žďáru 

VB: jo 

VM: a kdo ho tam přivez? 

VB: pavlík 

VM: a to byl živej tygr jo? 



118 
 

VB: ne plyšovej 

VM: aha(.) a byl velikej? 

VB: ne malej 

VM: a máš taky ňákýho plyšáka doma? 

VB: jo tygříka 

VM: taky tygříka jo? 

VB: jo 

VM: a jestlipak má ňáký méno ten tygřík? 

VB: nemá 

VM: a máš eště ňákýho plyšáka? 

VB: ne 

VM: tak tady toho tygříka  

VB: jo 

VM: ten s tebou spí asi doma, 

VB: jo 

VM: no tak to je pěkný (.) tak ty máš takle rád tygry jo? 

VB: jo 

VM: to sem nevěděla (.) tak ty sou asi taky v zoo 

VB: taky taky 

VM: hele a co třeba tučňáci? 

VB: ty mam taky rád 

VM: a jakou maj barvu tučňáci? 

VB: bílou 

VM: mm ano (..) hele a máš rád třeba lvy? (..) ty sou taky veliký 

VB: jo 

VM: nebojíš se jich? 

VB: ne 

VM: mají takovou velikou tlamu 

VB: tlamu 

VM: mm ano tlamu maj 

VB: tlamu maj 

VM: hele a znáš plameňáky?  

VB: jo 
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VM: a jakou maj ti barvu? 

VB: růžovou 

VM: růžovou ti sou veselí 

VB: veselí 

VM: ti sou hezcí (.) ty mam taky ráda 

VB: máš taky? 

VM: mm (..) přesně tak 

VB: přesně tak 

VM: a víš jaký mam ráda zvíře? 

VB: ne 

VM: já mam ráda koně 

VB: koně 

VM: mm (.) ty si říkal že se ti líbí ti hnědí viď 

VB: hnědý hnědý 

VM: a víš jak se jim říká (.) hnědejm konům? 

VB: nevim 

VM: hnědáci 

VB: hnědáci 

VM: a bílejm? 

VB: taky 

VM: to sou bělouši 

VB: bělouši 

VM: mm ti sou bílí (..) a pak mám ráda kočky (..)a doma máte ňáký 

zvířátko? 

VB: ne (..) ne 

VM: ani kočičku třeba? 

VB: ne 

VM: a chtěl bys ňáký? 

VB: nechtěl 

VM: ani ne viď? 

VB: ani ne 

VM. hele a už se nebojíš pejsků, 

VB: ne 
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VM: hele a co třeba rybičky, (.) rybičky nemáte doma? 

VB: mam 

VM: máš jo? 

VB: jo 

VM: a mají nějaký ména? 

VB: nemaj 

VM: a jakou maj barvu rybičky? 

VB: žlutou 

VM: mm ty sou asi malinkatý viď, 

VB: malinkatý 

VM: kde je máte doma? 

VB: v akváriu 

VM: mm (..) no tak tam se jim to musí líbit hele 

VB: líbit 

VM: a máte už je dlouho? 

VB: jo 

VM: no tak to je super (..) a hrál si si dneska doma na pískovišti 

láďo? 

VB: jo 

VM: to musí bejt hezký (.) máš tam asi taky ňáký hračky viď? 

VB: ne 

VM: ne jo,  

VB: ne 

VM: jenom takhle sypeš písek? 

VB: jo 

VN: to tě baví viď? 

VB: jo 

VM: no tak to je dobře 

VB: je dobře 

VM: to je hezký 

VB: hezký 

VM: hele a když takhle rád sypeš (.) tak nebaví tě třeba přelejvat 

vodu? 



121 
 

VB: ne 

VM: to ne jo, jenom takhle ten píseček 

VB: ten píseček 

VM: no jo (.) a štěrk asi (.) ňáký kamínky, 

VB: jo ňáký kamínky 

VM: hele a já si pamatuju láďo že když sme byli v holanech (.) tak 

že si se tam bál pejska 

VB: jo 

VM: bál si se? 

VB: ne 

VM: ne jo? 

VB: ne 

VM: ale prosim tě já si to pamatuju (.) ale už se jich teda nebojíš? 

VB: ne 

VM: no tak to je dobře (..) a máš je rád? 

VB: nemam (.) mam 

VM: máš jo? 

VB: jo 

VM: tak třeba budete mít ňákýho doma někdy 

VB: ne 

VM: nebo babičkasi ho koupí 

VB: ne 

VM: hele a jezdíte třeba ještě i k druhý babičce? 

VB: nejezdim 

 

10. nahrávka 

VM: láďo a kde bydlí ta druhá babička? 

VB: to nevim právě 

VM: mm a ta má ňáký zvířátka? 

VB: nemá 

VM: ta bydlí asi jenom v domečku viď? 

VB: v domečku 

VM: no tak hlavně že aspoň u tý jedný máte zvířátka 
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VB: nemam 

VM: ale jo vždyť si řikal že tam máte ty slepičky  

VB: slepičky 

VM: a nebojíš se slepic? 

VB: ne 

VM: hele a má třeba kohouta? 

VB: jo 

VM: ten je jezky barevnej viď, 

VB: jo 

VM: a eště tam má ty krůty si řikal 

VB: jo 

VM: a u babičky máš taky písek? 

VB: jo 

VM: u každý jo? 

VB: jo 

VM: tak to je pěkný (.) hele a třeba taky pojedete s babičkou na 

nějakej výlet 

VB: ne 

VM: ty nerad jezdíš na výlety? 

VB: ne 

VM: co třeba na ňějaký hrady nebo zámky? 

VB: ne (.) nejezdim eliško 

VM: ale dyť si říkal že ste byli v zoo (.) to je přece taky výlet 

VB: jo taky 

VM: a kde ste byli v tý zoo? 

VB: to nevim právě 

VM: a nebyli ste v praze? 

VB: jo 

VM: asi jo 

VB: asi jo 

VM: a taky ste si tam asi dali ňějakou dobrotu, 

VB: dali 

VM: copak ste si tam dali? 
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VB: já nevim 

VM: ňákej smaženej sýr třeba 

VB: jo (..) dali 

VM: to je dobrý 

VB: to je dobrý 

VM: taky bejvaj v zoo takový ty kozičky malý (.) to se ti líbí? 

VB: jo 

VM: ty sou hezký viď? 

VB: jo sou hezký 

VM: co ovečky ty se ti taky líbí? 

VB: jo 

VM: nebo morčátka, 

VB: jo citroene 

VM: tak vidíš že máš rád zvířátka, 

VB: mám 

VM: tak to je dobře 

VB: to je dobře 

VM: hele a máš doma ňáký hry? 

VB: nemám 

VM: ale říkal si že ste hráli u babičky tu bombu (.) viď 

VB: jo 

VM: to se ti líbilo (..) a co třeba člověče nezlob se? 

VB: taky 

VM: to ste taky hráli (..) nebo co je třeba eště za hry? 

VB: nic neni 

VM: mm třeba ňáký karty? 

VB: ne 

VM: to nerad hraješ? 

VB: to ne 

VM: aktivity? 

VB: ne 

VM: co třeba sázky a dostihy? 

VB: nehraju eliško 
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VM: já sem verča 

VB: verča  

VM: ale elišku mám shodou okolností ségru 

VB: jo? 

VM: mm (…) a ty znáš ňákou elišku? 

VB: neznam 

VM: neznáš? (.) a jak si řiksl že se menuje ta tvoje kamarádka ze 

školy? 

VB: klára 

VM: aha (.) a máš tam i nějaký kamarády klučičí? 

VB: ne 

VM: ne jo? 

VB: ne 

VM: a chodí vás tam hodně? 

VB: ne 

VM: to je dobře že na vás má pani učitelka dost času  

VB: jo citroene (.) žaludek 

VM: a máte na všechno jednu paní učitelku? 

VB: ne michalu 

VM: pani učitelku michalu jo? 

VB: jo 

VM: tak co vy tam všechno máte? (.) máte tam češtinu 

VB: jo češtinu 

VM: matiku, 

VB: matiku 

VM: kreslení, 

VB: kreslení 

VM: a copak ještě máte? 

VB: nevim 

VM: ani třeba nespíváte? 

VB: ne 

VM: ňáký písničky, 

VB: ne 
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VM: ale tak vyrábíte asi hodně, 

VB: jo 

VM: hele láďo a už sem chodíš dlouho viď, 

VB: jo už dlouho 

VM: už kdyžs byl malej kluk 

VB: jo to sem by malej 

VM: a jezdíte už dlouho do žďáru? 

VB: jo 

VM: nebo do bítova viď 

VB: do bítova 

VM: a kde to máš rači? 

VB: já nevim právě 

VM: všude je to hezký 

VB: jo 

VM: hele a víš co je ve žďáru tam sou přece ty lodičky, 

VB: lodičky 

VM: pamatuješ si to? 

VB: jo 

VM: byl si se na nich někdy project? 

VB: jo 

VM: tam je taková velká voda 

VB: jo 

VM: rybník 

VB: rybník 

VM: ano (..) a chodíš sem rád? 

VB: jo 

VM: to je super můžeš si tady hrát viď, 

VB: hrát 

VM: máš tady kamarády, 

VB: kamarády (..) mam kamarády 

VM:  a jaký tady máš kamarády, (.) to užs mi řikal viď, 

VB: jo 

VM: ale ňáký už sou starší ti už sem nechodí 
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VB: nechodí 

VM: hele a když si řikal že jezdíte k tý babiččce (.) jezdíte taky 

k ňáký tetě? 

VB: ne 

VM: ty nemáš tetu? 

VB: ne 

VM: ani strejdu? 

VB. ne 

VM: aha (.) tak to je teda zajímavý 

VB: zajímavý to je 

VM: ale dědu máš? 

VB: jo 

VM: a děda si s váma taky asi hraje viď? 

VB: jo (.) citroen 

VM: a ten teda chová ty zvířátka viď? 

VB: jo citroene 

VM: koho má? 

VB: nevim 

VM: a co je to? (.) citroene si řikal 

VB: auto (.) to má iva ve žďáru 

VM: jo má citroen (..) jo irma ho měla ve žďáru (..) a líbí se ti 

auta? 

VB: jo 

VM: a jaký máš třeba rád značky? 

VB: mně se líbí citroen (.) ten se mi líbí 

 

11. nahrávka 

VM: co to je padelka, to nevim teď (..) hele láďo já sem ale slyšela 

že ty prej umíš (.) co je nakreslený na bankovkách,  

VB: to neumim kolotoči 

VM: neumíš jo, (.) co je třeba na stovce? 

VB: to neumim kolotoči 

VM: já nejsem kolotoč 

VB: jo 
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VM. co je na stovec? na stokoruně nakreslený? 

VB: karel čtvrtý 

VM: ano a jakou má barvu? 

VB: zelenou (.) bydlel ve žďáru karel čtvrtý 

VM: a co je na dvoustovce? 

VB: jan amos komencký 

VM: a jakou má barvu? 

VB: oranžovou 

VM: ty jo ty si teda šikovnej (.) a na pětistovce? 

VB: božena 

VM: jaká božena? 

VB: němcová 

VM: aha a ta má jakou barvu? 

VB: růžovou 

VM: teda ty si šikovnej  

VB: toho chlapa 

VM: jakýho chlapa? 

VB: to nevim 

VM: a co je na tisícovce? 

VB: františek palacký 

VM: a ten má jakou barvu? 

VB: fialovou 

VM: ty jo a copak eště máme (.) dvoutisícovku 

VB: to je spěvačka destynová zelená 

VM: to byla spěvačka viď, 

VB: jo destynová 

VM: ty jo a kdepak ses to naučil láďo? 

VB: to nevim 

VM: a na pětitisícovce? 

VB: prezident (.) tomáš garyk masaryk 

VM: a jakou má ten barvu? 

VB: fialovou 

VM: teda ty si šikovnej 
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VB: jo 

VM: to teda koukám 

VB: to koukáš 

VM: to si šikula (..) a jaký si řikal že máš rád ty auta? 

VB: citroena 

VM: a máte taky doma citroena? 

VB: pežota 

VM: pežota máte (.) a eště ňáký auto máš rád? co třeba mercedes? 

VB: jo taky (..) co máš za auto? 

VM: bavoráka 

VB: jo? 

VM: mm (..) to se ti líbí? 

VB: jo 

VM: to je hezký viď? 

VB: jo to je hezký 

VM: a citroena máme taky hele doma 

VB: jo, 

VM: mm a proč se ti líbí zrovna citroen? 

VB: to nevim 

VM: a eště ňáký se ti líbí? 

VB: ne 

VM: co třeba škodovka? 

VB: to ne 

VM: a co má třeba babička? 

VB: to nevim (..) renauta 

VM: a druhá? 

VB: to nevim 

VM: a vy máte co teda? 

VB: pežota 

VM: mm (.) a to se ti taky líbí viď? 

VB: jo to se mi taky líbí 

VM: tak super a máš rád třeba motorky? 

VB: jo 
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VM: ty sou taky pěkný viď? 

VB: sou taky pěkný 

VM: a má někdo od vás motorku doma? 

VB: ne 

VM: nemá viď, 

VB: nemá 

VM: hele a jezdíš třeba na kole? 

VB: ne 

VM: a jezdí třeba brácha se ségrou na kole? 

VB: to ne 

VM: nejezdí jo? 

VB: ne 

VM: ale já myslim že jo hele 

VB: jo? 

VM: mm na ňákej výlet třeba jedou (.) když jedou za kamarádama 

VB: za kamarádama 

VM: no právě 

VB: jo 

 

12. 

VM: hele a když máš rád ty auta tak poznáš třeba ňákou značku? 

VB: ne 

VM. ne jo? 

VB: ne 

VM: hele tamhle stojí auto červený (.) a co myslíš že je to za 

značku? (.) můžeš se jít mrknout 

VB: jo (.) ne nechci 

VM: nechceš jo, 

VB: ne 

VM: tak se podíváme kdyžtak potom 

VB: ne 

VM: tak mi eště řekni jaký znáš ty značky aut, 

VB: já nevim ty vole 


