
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2009                Jiřina Jenčíková Kahounová, DiS.



Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Katedra speciální pedagogiky

Poruchy autistického spektra
na rozhraní vědních oborů

Autor: Jiřina Jenčíková Kahounová, DiS.

Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Praha 2009



Prohlašuji,  že  jsem  diplomovou  práci  Poruchy  autistického  spektra  na 

rozhraní vědních oborů vypracovala pod vedením PaedDr. Jaroslavy Zemkové, 

Ph.D. samostatně na základě vlastních zjištění a za použití pramenů uvedených 

v seznamu.

Souhlasím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním účelům a 

bylo z ní citováno dle platných norem.

Čelákovice - Záluží, 1. dubna 2009

podpis: ......................................................................

Jiřina Jenčíková Kahounová



Touto cestou bych chtěla poděkovat PaedDr. Jaroslavě Zemkové, Ph.D., která 

byla konzultantkou mé diplomové práce.

Dále bych chtěla poděkovat paní Květě Kašparové za korekturu textu.

Také děkuji všem respondentům, kteří se aktivně zapojili do dotazníkového 

šetření.

Čelákovice - Záluží, 1. dubna 2009

podpis: ......................................................................

Jiřina Jenčíková Kahounová



ANOTACE:

Cílem  diplomové  práce  je  vytvoření  myšlenkových  intencí  o  poruchách 

autistického spektra v rámci tří vědních oborů – psychiatrického, psychologického 

a pedagogického. Zabývám se komplexností poskytované péče rodinám s jedinci 

s poruchami autistického spektra.

V praktické  části  diplomové  práce  sleduji   vzájemné  vztahy  mezi  rodiči, 

lékaři,  psychology  a  pedagogy  při  holistické  péči  o  jedince  s poruchou 

autistického spektra, a to především ve věku povinné školní docházky.



SUMMARY:

The following dissertation is concentrated on giving the reader a clear view o 

the  subject  of  autistic  condition  through  three  disciplines  –  psychiatric, 

psychological and educational. Greater attention is paid to the available complex 

care, given to families with autistic members.

The  practical  part  observes  the  relationships  between  parents,  doctors, 

psychologists and teachers during the holistic care of an autistic individual, with 

more attention paid during the age of compulsory education.
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Úvod

Tato  diplomová  práce  je  zaměřena  na  jedince  s poruchami  autistického

spektra, a to především ve věku povinné školní docházky.

Práci člením na část teoretickou a na část praktickou.

Početná  skupina  poruch  autistického  spektra  představuje  široké  pole

působnosti pro specialisty z lékařských, psychologických a pedagogických oborů.

V teoretické části se budu zabývat tím, jakými intervenčními možnostmi disponují

lékaři,  psychologové a pedagogičtí  pracovníci v oblasti řešení otázek spojených

s poruchami  autistického spektra,  v části  praktické se budu zabývat  především

tím, do jaké míry mezi sebou specialisté při intervenci kooperují.

Ve  své  diplomové  práci  mapuji  základní  síť  diagnostických  postupů,

terapeutických  metod  a  edukačních  procesů.  Dále  upozorňuji  na  nezbytnost

kongruence při poskytování odborných služeb specialisty jedincům s poruchami

autistického spektra a jejich rodičům (zákonným zástupcům) a na respektování

rodiny těchto jedinců jako jejich hlavního sociálního prostředí, které se významně

podílí na ovlivňování poruchy dítěte.

V  teoretické  část  seznamuji  s  legislativním  systémem,  který  vztahuji

k jedincům s poruchami autistického spektra. 

Také jsem do práce zařadila  kapitolu  věnovanou etice a okrajově  zmiňují

možné  modality  přístupů  odborného  pojetí  řešení  problematiky  poruch

autistického spektra.

V praktické části mapuji pomocí dotazníkového šetření mobilitu klienta a jeho

rodiny  v diagnostickém,  terapeutickém  a  edukačním  procesu  a  pokouším  se

zachytit subjektivní názor na kvalitu poskytované péče ze strany rodičů jedinců

s PAS.  Pozornost  také  věnuji  kooperativním  tendencím  mezi  psychiatry,

psychology a pedagogy v rámci holistického přístupu k jedincům s PAS a k jejich

rodině.
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1 Vstup do problematiky poruch autistického
spektra

Problematika  poruch  autistického  spektra  se  dotýká  převážně  tří  vědních

oborů – lékařského, psychologického a pedagogického. Odborníci různých profesí

z těchto  oborů  přistupují  k jedincům s PAS v rámci  možností,  které  vyplývají

z povahy jejich kvalifikace, a tato kvalifikace zároveň vymezuje kompetence již

zmíněných lékařů, psychologů a pedagogů. Ti vykonávají svou práci převážně bez

intervencí z řad odborníků z jiných profesí. Otázkou je, do jaké míry je takový

izolovaný systém práce přínosný pro klienta. To, že každý vykonává své povolání

jak nejlépe dovede, ještě neznamená, že je to maximum, které by mohl nejen pro

klienta, ale také pro svůj profesionální růst, udělat. 

Péče o jedince s poruchami autistického spektra představuje složitý komplex

služeb poskytovaných jak státním, tak soukromým resortem. V tomto komplexu

jsou zahrnuté  služby sociálního  charakteru,  léčebného charakteru,  výchovného

charakteru,  vzdělávacího  charakteru,  respitního charakteru  apod.  Poskytovatelé

služeb se orientují jak na klienta s PAS, tak na jeho rodinu a blízké sociální okolí.

Pro zajištění  efektivního poskytování  těchto  služeb je  dle  mého názoru  nutná

spolupráce všech, kteří se podílí a nebo se podílet mohou na péči o tyto jedince.

V práci jsem se konkrétně zaměřila na psychiatry, psychology a pedagogické

pracovníky proto, že jejich přínos v ovlivňování poruch  autistického spektra je

pro tyto jedince bezesporu tím nejprospěšnějším.

„Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala, je ten

nejcennější talent.“ (Daniel Goleman)

„Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší

myšlenky.“ (Dave Logan)

„Nesmysl je, když děláte stejné věci stále dokola a přesto očekáváte různé

výsledky.“ (Albert Einstein)
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Proč spolupracovat?  Proto, aby nebyl poškozován klient. Zde více než jinde

platí známé úsloví: „Neznalost neomlouvá!“ Poskytovatelé různých služeb, a to

především humánních, často nabývají  mylného dojmu, že v případě  spolupráce

s ostatními poskytovateli  by mohlo dojít  k devalvaci  jejich úsilí,  že by nebyly

patrné jejich zásluhy, že by mohlo dojít k odlivu klientů nebo snad by mohlo dojít

k odhalení know-how poskytovatele a jiné další. Pokud se mýlím a důvody, které

uvádím, vyznívají jako nesmyslné, tak potom proč bývá obvyklou praxí izolovaná

činnost  dílčích  poskytovatelů  –  poskytovatelské  sítě služeb?  Ano,  konkurence

byla, je a bude, ale tou žádoucí konkurencí je zdravý vývoj stávajícího systému,

inovace a objevy vedoucí k zefektivňování nabízených služeb. A zde je na místě

zdůraznit  právě  význam  spolupráce,  jejíž  absence  v konkurenčním  boji  brzdí

zmíněný vývoj. Někomu konkurovat přece neznamená izolovat se od něj.

Jak uvádí K. Hellebrandová, ochrana klienta není předmětem zájmu výhradně

jednoho  resortu.  Říká,  že  je  nutné  propojovat  všechny  dostupné  služby

jednotlivých  institucí,  aby  ochrana  klienta  byla  komplexní.  „Nespolupráce

jednotlivých institucí může vést až k ublížení klientovi, a to i přes to, že jednotlivě

mohou tyto instituce pracovat na špičkové úrovni.“1

1 Hanušová, J., Hellebrandová, K. Interdisciplinární spolupráce. Praha : Vzdělávací institut
ochrany dětí, 2006. 5s. ISBN 80-86991-79-2.
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2 Svoboda rozhodování

Člověku je  vrozená  určitá  míra  touhy  po  pocitu  moci.  Nehovořím  zde  o

válečných strategiích nebo imperialistickém vedení firmy, ale hovořím zde o moci

slova,  o  mandátu  rozhodování.  Jedinec  vnímá  do  jisté  míry  sám  sebe

prostřednictvím  zpětné  vazby  z okolí.  Čím  silnější  je  tato  zpětná  vazba,  tím

silnější  je  naše  sebedůvěra,  cítíme  se  důležitými  členy  společnosti,  je

uspokojováno naše ego, pociťujeme moc vyslyšeného slova, rozhodnutí a projevu

vlastního názoru.  A právě  taková rozhodnutí  přísluší  mimo jiné i  odborníkům

z řad  lékařů,  psychologů  a  pedagogů.  Ti  rozhodují  o  vhodných  vyšetřovacích

metodách,  o  léčbě,  o  kompenzačních  pomůckách,  o  výukových  metodách,  o

výchovných strategiích . . . mají tu moc rozhodnout jako profesionálové ve svém

oboru a ovlivňují nadcházející vývoj událostí. Ovšem tato moc v sobě nese veliké

riziko chyby a odpovědnost za ni. Stejně jako v případě rozhodnutí měla by padat

pouze  na  bedra  rozhodujícího.  Ale  bohužel  všední  praxí  bývá,  že  v případě

profesionální chyby se vyskytuje tendence zbavit se veškeré odpovědnosti za svá

rozhodnutí, vykonané činy a vzpomenout si v takových chvílích i na kolegy, na

které je vina v jejich nepřítomnosti mnohdy svalována.

Myslím, že vhodným preventivním opatřením je právě ona spolupráce v rámci

jednoho  i  více  oborů,  kdy  dojde  k vytvoření  stabilního  informačního  zázemí,

rozloží se odpovědnost mezi jednotlivé kolegy, a tedy dojde i k rozložení možné

chyby.  Zajisté  takové  počínání  v sobě  nese  jistý  předpoklad  kompromisu

v rozhodování a ochoty k naslouchání a přijetí jiných názorů a forem uvažování,

které se liší od našich vlastních.

„Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom

ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.“ (Jean de la Bruyére)

Z fylogenetického hlediska jsme tvorové  sdružující  se,  žijící  ve smečkách.

Vývojem docházelo k rozpadu a k opětovnému spojování těchto smeček. V dávné

historii bylo tuto slučování určitým předpokladem přežití, záruky udržení ohně,

přísunu potravy, ochrany ... Dnešní společnost opomíjí tuto přirozenost. 
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Vývojová větev lidstva je sice na vysoké úrovni, ale jsou zákonitosti nám jako

druhu  dané,  které  pouze  proměňují  svou  podobu  v závislosti  na  vnějších

podmínkách. 
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3 Etika

Tuto kapitolu zařazuji do práce z přesvědčení, které opírám o vlastní tvrzení,

že  bez  mravního  řádu  není  možné  vykonávat  žádnou  profesi  v rámci  celku

kvalitně.  Toto  tvrzení,  které  zcela  jistě  mnohé  čtenáře  pohorší,  nabývá  své

platnosti téměř v každém profesním oboru, a o to více v takových, kde výrobním

produktem je informace, tam,  kde přichází do interakce odborník s laikem, v těch

oborech, kde člověk přichází za člověkem v jeho nejtěžších životních situacích.

Nelze  posuzovat  profesi  z hlediska  jednotlivce,  nýbrž  z hlediska  celku.

Jednotlivci nastavují míru kvality a kvantity odvedené práce.

Na modelovém příkladu jasně vysvětlím to, co je pro kapitolu třetí stěžejní:

Představme  si  rodinu,  mladý  pár  a  potomka  v předškolním  věku.  Potomek

onemocní chorobou, kterou nelze diagnostikovat bez speciálního vyšetření. Matka

nastoupí  s potomkem  hospitalizaci,  během  níž  proběhnou  nezbytná  vyšetření.

Matka je ubytována u chlapce na nemocničním pokoji,  doprovází potomka při

všech vyšetřeních,  je v kontaktu s lékaři,  kteří  ji  průběžně  informují.  Matka je

klidná,  informovaná,  nepodrážděná,  cítí  se  být  ve  středu  dění  a  plní  funkci

psychické opory dítěte. 

Druhá  možnost  nebývá  bohužel  výjimkou.  Matka  s obtížemi  prosadí  své

ubytování na pokoji u svého potomka během jeho hospitalizace. Dílčích vyšetření

se neúčastní, potomek se po nich vrací na pokoj vyčerpaný, stresovaný, s matkou

nikdo ze zdravotního personálu nekomunikuje, je sama, zmatená a stres přenáší i

na své dítě.

Není třeba danou situaci dále rozepisovat. Je patrné, jak může ovlivnit lidský

faktor  to,  co  má být  stanoveno a  nediskutováno!  Hovoříme zde  o profesních

etických  kodexech.  Tato pravidla nevznikla  pro sebe.  Jsou nezbytnou součástí

aktivních činnostních procesů! Chrání tak uživatele služeb před porušováním jeho

lidských práv, napomáhají k respektování jak individuality jedince, tak člověka

jako  součásti  celku  vykazujícího  jisté  shodné projevy,  potřeby a  nároky  (př.:

potřeba  informovanosti,  projevy  bolesti,  apod.)  a  také  pomáhají  k vytvoření

jednotnosti,  celistvosti  v rámci  vlastního  oboru  a  poréznosti  vůči  oborům

přistupujícím.
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3.1 Etický kodex

„Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce

v jednotlivých organizacích a profesích.“2

Kodex  je  nejenom  prospěšný  pro  uživatele,  ale  i  pro  samotnou  profesi.

Povyšuje  ji  do  pomyslného  „šlechtického  stavu“  a  dává  tím  najevo  svou

samostatnost, vědeckost a vyhraněnost od ostatních profesí.

Jak uvádí R. Sárközi, mají v demokratické společnosti kodexy silnou tradici. I

přestože  to  nejsou  zákonné  normy,  jsou  respektovány,  ve  většině  případů  i

dodržovány, a to z důvodu uvědomění si jejich přínosu prestiže danému povolání,

z důvodu uvědomění si zefektivňování kvality nabízených služeb apod. 

„Profesní organizace vydávají etické kodexy pro celou profesi a dohlížejí na

to, aby byly respektovány odbornou veřejností (...).“3

Některé profesní etické kodexy jsou v praxi realizovány již dlouhá léta a i

přesto nastávají  takové situace, které nás jako uživatele překvapí,  urazí, ublíží

nám. Ale jsme lidé, a proto se mnohdy stane, že odborník ve své profesi v rámci

etického kodexu selže. Je to pochopitelné, ale selhání se nesmí stát omluvou pro

případné tendence rutinního, devalvujícího přístupu!

3.1.1 Etický kodex lékařů

Lékařské profese patří mezi jedny společností nejuznávanější profese. Je tomu

tak  z několika  důvodů,  ale  mezi  nejpravděpodobnější  řadím  potřebnost  této

profese a její náročnost. Avšak buďme upřímní a přiznejme, že tyto atributy by

bylo  možné  přiřadit  téměř  ke  každé  profesi.  Je  nutné  dodat,  že  zmíněná

potřebnost je  umocňována  obavami  –  o  život,  obavami  z bolesti,  ...  a  ona

náročnost je  umocňována  všeobecným  povědomím  o  vysokých  nárocích  na

intelekt  jedince  během  studijních  příprav  na  povolání  a  s tím  pak  v praxi

spojenými, mnohdy neestetickými a odpudivými, lékařskými výkony.

Lékaři  jsou zastřešeni lékařskou komorou (Česká lékařská komora – ČLK),

která prosazuje zájmy a požadavky svých členů (tedy lékařů),  zabývá se jejich

dalším vzděláváním a vnitřní regulací profesního prostředí.
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Etick%C3%BD_kodex
3 http://blisty.cz/art/22108.html
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Etický kodex lékaře vychází ze stavovských povinností. (Jak uvádí Přemysl

Paichl, tak teprve asi v 16. století  vznikl v Praze Sbor doktorů pražské lékařské

fakulty, jemuž se někdy přisuzuje charakter lékařského spolku ... odtud by tedy

bylo možné datovat na našem území vznik lékařského stavu.4)  

Ve stavovském předpisu č. 10 ČLK je uveden ETICKÝ KODEX LÉKAŘE. Ten je

dělen do paragrafů:

§1 – Obecné zásady.

§2 – Lékař a výkon povolání.

§3 – Lékař a nemocný.

§4 – Vztahy mezi lékaři.

§5 – Lékař a nelékař

§6 – Účinnost.5

3.1.2 Etický kodex psychologů

Vnitřní  struktura  klimatu  profesního  prostředí  klinických  psychologů  je

podobná  lékařskému.  A  stejně  tak  jako  u  lékaře,  je  i  zde  předpoklad  pro

všeobecné povědomí o činnostní náplni této profese.

Českomoravská psychologická společnost, která se označuje za dobrovolné

stavovské,  výběrové  sdružení  psychologů,  přijala  Evropský  metakodex  etiky,

schválený generálním shromážděním v březnu roku 1995 v Athénách.6

Tento  kodex  slouží  všem  psychologům  a  je  závazný  zejména  pro  členy

Českomoravské psychologické společnosti. Uvádím jeho strukturu:

� Preambule

� Etické principy

- Respektování osobních práv a důstojnosti jednotlivce

- Kvalifikace

- Zodpovědnost

- Čestnost

� Obsah etických kódů členské asociace

- Respektování osobních práv a důstojnosti:

4 http://62.168.39.166/paichl/knihy/Plz_lek_spol_historie.htm
5 http://www.clk.cz/zakpred/predpis10.html
6 http://cmps.ecn.cz/?page=dokumenty
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Všeobecný respekt.

Zachování soukromí a přísné důvěrnosti informací.

Kvalifikovaný souhlas a svoboda souhlasu.

Svobodné rozhodování.

- Kvalifikace:

Uvědomování si etiky.

Hranice kompetence.

Hranice psychologických postupů.

Nepřetržitý rozvoj.

Neschopnost.

- Zodpovědnost:

Všeobecná zodpovědnost.

Postup směrem k vyšší úrovni.

Vyhýbání se možnosti poškodit klienta.

Kontinuita péče.

Rozšířená zodpovědnost.

Rozšíření sporných otázek.

- Čestnost:

Rozpoznání profesionálních omezení.

Čestnost a přesnost.

Přímočarost a otevřenost.

Střet zájmů a exploatace klienta.

Jednání kolegů psychologů.

P. Cohen na téma metakodexu uvedl:  „Je zcela přirozené, že téma kodexu

chování  a  etiky  zajišťuje  velmi  rychle  jakousi  společnou  vazbu  přesahující

národní hranice. A co více, tím, že jsme vytvořili velmi jednoduchý a autoritativní

text touto mezinárodní cestou, spějeme k většímu porozumění této profesi i jejím

povinnostem. Výsledkem takového rozšíření informací je zajistit lepší vztah mezi

širokou veřejností a touto profesí.“7

Dle  mého  názoru  je  tento  kodex  po  kvalitativní  stránce  (uvážím-li

propracovanost, šíři záběru, apod.) srovnatelný s kodexem lékařským. Tím ovšem

nechci  tento  dokument  (Etický  kodex  České  lékařské  komory)  označit  za

7 http://cmps.ecn.cz/dl/ekefpa95.pdf
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dokonalý. Ale jeho koncept ve všeobecném povědomí a jeho zákonné ukotvení

v systému opravňuje k porovnávání s ním jako s normou ve vytyčeném resortu. 

K Etickému metakodexu  psychologů  si  dovoluji  formulovat  výtku,  kterou

bych  vzhledem  k tématu  této  práce  neměla  opomenout,  a  to  je,  že  v  rámci

kompetenčních hranic,  v rámci nepřetržitého rozvoje sebe sama, zodpovědnosti a

bez ohledu na své profesní zaměření (příkladně klinická psychologie, pedagogická

psychologie,  psychologie  zdraví  apod.)  je  opomenuta spolupráce  s odborníky

z ostatních profesí!

3.1.3 Etický kodex pedagogů

Školství v ČR je v současné době plné inovačních tendencí, jejichž pointou je

zdokonalování celého výchovně-vzdělávacího systému. Zavádí se nové metody

výuky, aplikují se v praxi zákonná nařízení ..., ale mnohdy dochází i k tomu, že se

střetává dobře míněná teorie s hořkou praxí a nastane-li situace, kdy by i praxe

byla inovaci nakloněna a byla ochotna „to nové“ začlenit do aktivního procesu,

jako bumerang se druhou stranou vrátí překážka teoretická, lépe vyjádřeno snad

byrokratická. A tak dochází k neustálým mylným představám teoretiků o praxi a

praktiků o teorii a někde tam vzadu, za celým tím velkým dohadováním dochází

k úpadku pedagogické profese a pedagoga jako osobnosti. A právě zde je, myslím

si,  vhodný  prostor  pro  otázku,  zda  by  alespoň  malou  měrou  nepřispělo

k pozvednutí tohoto povolání, k obnovení jeho prestiže vytvoření Etického kodexu

pedagoga,  zastřešeného  vytvořenou  Komorou  pomáhajících  profesí a  tato

Komora  by  pak  zastřešovala  i  roztříštěný  systém  již  vzniklých  asociací  dle

Zákona č.  83/  1990 Sb.  o sdružování  občanů  (Asociace pedagogů  základního

školství  ČR,  Asociace  pedagogů  sluchově  postižených,  Asociace  výchovných

poradců, Česká asociace školních metodiků prevence apod.).

„Inspiraci  pro tvorbu etického kodexu pro české učitele můžeme hledat v

zahraničí,  kde jsou podobné dokumenty běžné.  Příkladem může být  americký

Code of Ethics. Bylo by ovšem hloupé, kdyby šlo o pouhý překlad zahraničních

materiálů.“8 Zmíněný etický kodex (Code of Ethics) upravující výkon povolání

učitele obsahuje tyto styčné body:

8 http://userweb.pedf.cuni.cz/uprps/marsalk/etickykodex.doc
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� pedagogičtí  pracovníci  rozvíjejí  intelektuální,  tělesný,  emocionální,

sociální a společenský potenciál každého studenta,

� pedagogičtí  pracovníci  vytvářejí,  podporují  a  zachovávají  vhodné

prostředí k výuce, 

� pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti,

� pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v

zájmu vzdělávání studentů,

� pedagogičtí  pracovníci  spolupracují  s  rodiči  a  místní  komunitou,

budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí, 

� pedagogičtí  pracovníci  rozvíjejí  intelektuální  a  etickou  stránku

studentovy osobnosti. 

R. Sárközi tuto řadu dále doplňuje3:

� pedagogičtí  pracovníci  nesmějí  zneužívat  svého  postavení  vůči

studentům,

� pedagogičtí pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu

působí na výchovu studentů,

� pedagogičtí pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání,

� pedagogičtí  pracovníci  jsou  morálně  bezúhonní  a  jsou  si  vědomi

skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro studenty,

� pedagogičtí  pracovníci  neupřednostňují  žádného  studenta,  jsou

spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem studentům.

Všechny  body,  ať  již  reálného  amerického  kodexu  nebo  kodexu

navrhovaného,  jsou  zaměřeny na žáka.  U pedagogické  profese  je tato  intence

předpokladem.  Ale  dovoluji  si  podotknout,  že  učitelé  stojí  v rámci  českého

legislativního  školského  systému  na  pomyslných  vahách  demokratičnosti

pedagogického působení hluboko a žáci se na ně dívají shora, vědomi si svých

možností  a  práv.  Proto  si  myslím,  že  nezbytným  krokem  pro  „záchranu“

pedagogické profese a tím i systému školství, je vytvoření takového dokumentu,

který by tvořil  zázemí a oporu učiteli  a  který  by rádoby volné ruce skutečně

rozvázal!  A proto bych  navrhovala do takového dokumentu,  etického kodexu,

začlenit  body,  řešící  bezmocnost  v rámci  zachovávání  a  upevňování  vedoucí

pozice pedagoga či efektivního kárání žáků apod.
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Jak  jsem  se  během  shromažďování  materiálů  k této  kapitole  přesvědčila,

nejsem  zdaleka  první,  kdo  se  touto  otázkou  zabývá.  A  právě  tento  fakt  mě

utvrzuje v tom, že vytvoření takového dokumentu je opodstatněné a tudíž nutné.

Etický  kodex  pro  širokou  veřejnost  znamená  jistý  druh  záruky  kvalitně

poskytovaných  služeb a  erudovaného  přístupu odborníků.  To  často  způsobuje

mylná  očekávání  klientů,  jejich  rozhořčení  a  ztrátu  důvěry  v daný  systém.

Nezřídka přichází člověk za člověkem či laik za odborníkem s prosbou o pomoc,

je ochoten odhalit mu své niterní záležitosti intimního charakteru, doufá a věří

v odstranění  nejistoty  a  beznaděje  a  nezřídka je mu komunikačním partnerem

neurvalý, neochotný rádoby odborník.

Opět se vracím k nutnosti vytváření dokumentů charakteru etických kodexů,

v nichž bude vytvořené zázemí jak pro klienta, tak pro poskytovatele služeb!

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není

těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“ (T.G.M.)

„Člověk se časem může stát mistrem v každém odvětví, a to talentem, pílí

nebo přizpůsobením.“ (Feuchtersleben)
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4 Legislativa

4.1 Právní rámec speciálního vzdělávání jedinců
s poruchami autistického spektra

Ve vyhlášce MŠMT č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se dočteme

o možném diagnostickém pobytu žáka ve škole, a to v té, do které má být zařazen.

Tento diagnostický pobyt může trvat od 2 do 6 měsíců. Z mého hlediska není tato

možnost,  pravděpodobně  z důvodu  nedostatečné  informovanosti,  využívána.

Otázka je,  kdo je kompetentní  k tomu,  aby rodiči  případného budoucího žáka

podal tyto informace. Rodič má na tyto informace a státem poskytované služby

právo.  Proč  je  potom  komunikace  mezi  rodiči  (popř.  zákonnými  zástupci)  a

pedagogickými  pracovníky  stále  ve  většině  případech  omezena  na  rutinně

zaběhnuté informace? Myslím si, že kdyby bylo diagnostického pobytu efektivně

využíváno právě při zařazování jedinců s poruchou autistického spektra do škol,

nedocházelo  by  v mnohých  případech  k nedorozuměním  v rámci  jejich

individuální integrace do běžných škol.

Dále se ve výše uvedené vyhlášce dočteme, že o přijetí do některé z forem

speciálního  vzdělávání  rozhoduje  ředitel  takového  zařízení,  a  to  právě  na

podkladě již zmíněných vyšetření a písemného doporučení.

Žák s poruchou autistického spektra má podle výše uvedené vyhlášky dle §6 a

podle  školského  zákona  dle  §18  právo  na  vzdělávání  podle  individuálního

vzdělávacího  plánu,  který  schvaluje  ředitel  příslušné  školy,  a  to  na  podkladě

písemného doporučení školského poradenského zařízení a žádosti jeho zákonných

zástupců (v případě nezletilosti žáka).9

Aby mohlo být autistické dítě zařazeno do programu speciálního vzdělávání,

musí podstoupit taková vyšetření, na jejichž podkladě zákon umožňuje zařazení

do příslušné výchovně vzdělávací instituce. Mezi vyšetření zákonem opravňující

zařadit žáka do programu speciálního vzdělávání patří:

9 Sbírka zákonů ČR. Vyhláška MŠMT č. 73/ 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
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� speciálně pedagogické vyšetření,

� psychologické vyšetření.

Tato vyšetření jsou oprávněna vykonávat následující pracoviště:

� školské poradenské zařízení,

� odborné zdravotnické pracoviště. 

Ale  výsledné  doporučení,  na  jehož  podkladě  se  rozhoduje  o  zařazení

autistického žáka do programu speciálního vzdělávání, je oprávněno vystavovat

pouze školské poradenské zařízení.10

Zde  je  již  patrná  nutnost  spolupráce  tří  styčných  složek  –  pomáhajících

profesí,  psychologů  a  lékařů  – jimž se budu postupně  věnovat  v následujících

kapitolách.

Vyhláška č. 73/ 2005 Sb. dále upravuje poskytování poradenských služeb ve

školách a školských poradenských zařízeních. V §7 (Škola) je uvedeno, že ředitel

základní  školy,  střední  školy  a  vyšší  odborné  školy  zabezpečuje  poskytování

poradenských  služeb  ve  škole  zpravidla  výchovným  poradcem  a  školním

metodikem  prevence,  kteří  spolupracují  s třídními  učiteli  a  s  dalšími

pedagogickými pracovníky školy,  dále pak je možné poradenské služby zajistit

školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

4.2 Stručný přehled stěžejních právních ustanovení
ve vztahu k základnímu vzdělávání žáků s poruchami

autistického spektra

Sbírka zákonů ČR; z. č. 563/ 2004 Zákon o pedagogických pracovnících a o

změně některých zákonů (školský zákon)11:

� §2,  písmeno  b:  vzdělávání  je  založeno  na  zásadách  zohledňování

potřeb jednotlivce,

� §2,  písmeno  d:  vzdělávání  je  založeno  na  zásadách  bezplatného

vzdělávání  státních občanů  České republiky nebo jiného členského

státu EU ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,

10 http://www.msmt.cz/socialni-programy/vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami
11 Sbírka zákonů ČR. Zákon č. 563/ 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, Parlament.
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� §16,  odst.  2.:  zdravotním  postižením  je  pro  účely  tohoto  zákona

mentální,  tělesné,  zrakové  nebo  sluchové  postižení,  vady  řeči,

souběžné postižení více vadami,  autismus a vývojové poruchy učení

nebo chování,

� §16, odst. 6.: mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody

odpovídají  jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření

nezbytných  podmínek,  které  toto  vzdělávání  umožní,  a  na

poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení  . . . při

přijímání  ke  vzdělání  a  při  jeho  ukončování  se  stanoví  vhodné

podmínky odpovídající jejich potřebám . . .  při hodnocení se přihlíží

k povaze jejich postižení,

� §16,  odst.  7.:  mají  právo  bezplatně  užívat  při  vzdělávání  speciální

učebnice  a  speciální  didaktické  a  kompenzační  učební  pomůcky

poskytované školou . . . (jelikož porucha autistického spektra se ve

většině případech váže s dalším postižením, je vhodné zmínit i právo

na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím znakové řeči,

právo na vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma, právo na

bezplatné  vzdělávání  pomocí  nebo  prostřednictvím  náhradních

způsobů dorozumívání),

� §16, odst. 8.: žáci s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole

speciální,  nejsou-li  vzděláváni  jinak  (př.  autistická  třída,  oddělení,

integrace do běžné školy),

� §16,  odst.  9.:  možnost  po  splnění  stanovených  podmínek  ve třídě,

kterou navštěvuje autistický žák, zřídit funkci asistenta pedagoga,

� §18:  možnost  po  splnění  stanovených  podmínek  vzdělávat

autistického žáka podle individuálního vzdělávacího plánu.
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Sbírka zákonů ČR; vyhláška MŠMT č.  73/ 2005 o vzdělávání dětí, žáků a

studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  dětí,  žáků  a  studentů

mimořádně nadaných:12

� §1, odst. 2.:  autistický žák má právo při  speciálním vzdělávání  na:

využití speciálních metod a postupů, forem a prostředků vzdělávání,

má právo na kompenzační pomůcky,  rehabilitační pomůcky,  učební

pomůcky,  na speciální  učebnice a didaktické materiály,  na zařazení

předmětů  speciálně  pedagogické péče, na poskytování pedagogicko-

psychologických  služeb,  na  zajištění  služeb asistenta  pedagoga,  na

snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo skupině a na jiné úpravy

organizace takového vzdělávání, které zohledňují speciální vzdělávací

potřeby autistického žáka,

� §2: speciální vzdělávání je možné autistickému žákovi poskytnout na

podkladě  speciálně  pedagogického  nebo  psychologického  vyšetření

školským poradenským zařízením,

� §3: autistický žák může být vzděláván: formou individuální integrace,

formou skupinové integrace, ve škole samostatně zřízené pro žáky se

zdravotním postižením nebo může být vzděláván vhodnou kombinací

tří předešlých forem dle individuality autistického žáka,

� §6: individuální vzdělávací plán a jeho náležitosti,

� §7,  odst.  1.:  vymezení  činností  asistenta  pedagoga,  na  kterého  má

podle školského  zákona §  16,  odst.9  autistický žák  při  speciálním

vzdělávání nárok,

� §9,  odst.2.:  zařazení  autistického  žáka  do  výchovně  vzdělávacího

procesu může předcházet diagnostický pobyt na dané škole, do které

má být žák zařazen, a to v délce trvání od 2 do 6 měsíců,

� §10:  upravuje  počty  žáků  ve  třídách,  odděleních  a  studijních

skupinách vzhledem k postižení žáka a jeho spolužáků.

12 Sbírka zákonů ČR. Vyhláška MŠMT č. 73/ 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
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Vyhláškou MPSV č. 506/ 2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb.,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o

působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších

předpisů13:

� příloha č.  2,  písmeno i:  mimořádné výhody III.  stupně  (ZTP/P)  se

přiznávají  mimo  jiné  v případě  střední,  těžké  a  hluboké  mentální

retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, v případě psychických

postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace

(pozn.:  což  beze sporu jedinci  s poruchou autistického spektra tuto

podmínku splňují).

Vyhláška MPSV č.  182/  1991  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  sociálním

zabezpečení, a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

v sociálním zabezpečení:14

� § 33: jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek 

� § 34: příspěvek na úpravu bytu 

� § 35: příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

� § 35: příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla 

� § 35: příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 

� § 36: příspěvek na provoz motorového vozidla 

� § 37: příspěvek na individuální dopravu 

� § 45: příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu 

� § 45: příspěvek na úhradu za užívání garáže 

� § 46: příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (pozn.:

porucha autistického spektra bývá často spojena s dalšími jinými

vadami či postižením). 

13 Sbírka zákonů ČR. Částka 176, vyhláška MPSV č. 506/ 2005, kterou se mění vyhláška č.
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o
působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
14 Vyhláška MPSV č. 182/ 1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon.
České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
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Dne 10. 5. 1992 byl pořádán v Haagu 4. kongres AUTISM – EUROPE, kde

byla přijata Charta práv osob s autismem15:

1) Právo  na  nezávislý,  plnohodnotný  a  smysluplný  život  podle

schopnosti osoby s tímto postižením. 

2) Právo  osob  na  dostupnou,  nepředpojatou  a  přesnou  klinickou

diagnózu. 

3) Právo osob na dostupné a speciální vzdělávání. 

4) Právo  osob  s autismem  a  jejich  zástupců  spolurozhodovat  o  své

budoucnosti. 

5) Právo na dostupné a vhodné bydlení. 

6) Právo  na  veškeré  pomůcky,  asistenci  a  podpůrné  služby,  které

postižení potřebují k nezávislému a plnohodnotnému životu. 

7) Právo na mzdu nebo jiný příjem, které zabezpečí v postačující míře

stravu, bydlení, oblečení a jiné životní potřeby. 

8) Právo podílet  se na  rozvíjení  a  řízení  služeb,  které  zajišťují  jejich

životní potřeby. 

9) Právo  na  odborné  poradenství  a  péči  nutnou  pro  jejich  fyzické,

mentální a duševní zdraví, včetně vhodné léčby a medikace, která je

podávána  v zájmu klienta  a  při  které  jsou  respektována všechna

nutná zdravotní hlediska a zvažována všechna možná rizika. 

10)  Právo  na  vhodné  pracovní  zařazení  a  na  vhodnou  přípravu  na

povolání s vyloučením jakékoliv diskriminace a stereotypů. Výcvik i

pracovní zařazení musí vycházet z individuálních schopností, zájmů a

přání klienta. 

11)  Právo na dostupnou dopravu a svobodnou možnost cestování. 

12)Právo  účastnit  se  kulturních,  zábavních,  sportovních  a  jiných

zájmových aktivit. 

13)  Právo rovnocenně využívat občanské vybavenosti a všech veřejných

služeb poskytovaných společností. 

14)  Právo na partnerské a jiné vztahy, včetně manželství s vyloučením

vykořisťování nebo donucovacích praktik. 

15http://www.homohumanus.cz/Article/Show_Article_Print.asp?
PRN=true&ARI=101062&CAI=2452
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15)  Právo osob s autismem a jejich zástupců podílet se na tvorbě zákonů a

legislativních opatření a na kontrole dodržování těchto legislativních

norem. 

16) Právo na svobodný život bez hrozby izolace v psychiatrické léčebně

nebo jiných podobných zařízeních. 

17)  Právo na ochranu před zneužíváním, fyzickým týráním, averzivními

postupy léčby nebo zanedbáváním. 

18)  Právo na ochranu před zneužíváním léčiv a jiných farmakologických

prostředků a jejich nesprávným podáváním.

19)  Právo přístupu osob s autismem a jejich zástupců k veškeré osobní,

zdravotní, psychologické, psychiatrické a pedagogické dokumentaci.

Přečtu-li  si  pozorně  práva  osob  s autismem,  nutí  mě  k zamyšlení,  zda  se

nejedná o pouhé fráze, o kterých v praktickém životě ti, jichž se to týká (autisté

sami a jejich rodiny), vůbec nevědí. Myslím si, že v těchto devatenácti bodech je

obsažena  veškerá  podstata  plnohodnotného  života  jedince  s postižením,  ale

zároveň pociťuji jistou utopii a naivitu při myšlence uplatňování těchto práv. Ne

vždy  se  setkáváme  s odborníky  na  slovo  vzatými,  konkrétně  hovořím  o

odborníkovi  s profesním  a  lidským  přístupem  v jedné  interakci.  Střetne-li  se

příkladně  maminka  autistického  žáka  s  „fachidiotem“16,  třeba  v podobě

speciálního  pedagoga,  bude  pociťovat  potřebu  změny přístupu  při  vzdělávání

jejího potomka, jelikož její dítě se zdá být v regresi. Jeho agresivita narůstá, dítě

intenzivněji ritualizuje, a to vše bez objektivních příčin vycházejících z rodinného

prostředí.  Nezřídka  vyvstane  nepříjemný střet  zájmů  a  taková maminka často

nemá sílu ani odborné znalosti, aby své dítě hájila zaručovanými právy. 

Ve výčtu práv osob s autismem jsem zvýraznila ty body, u nichž je patrný

význam pedagogického vlivu, všeobecně význam systému spadajícího do resortu

školství  a  zdravotnictví.  Ostatní  body,  které  se  dotýkají  sociální,  legislativní

oblasti (ale z části třeba i medicínské, pedagogické oblasti), neméně podstatné pro

holistický přístup k jedincům s autistickou poruchou osobnosti a k jejich rodinám,

jsem selektovala záměrně,  a to k vytvoření pocitu odpovědnosti  za dohled nad

plněním a dodržováním jednotlivých práv. Pokud mají být práva platná a pokud

16 Marx, K. Misère de la philosophie. Brusell, 1847.
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mají  tvořit  pro  osoby,  pro  které  jsou  určené,  odpovídající  oporu,  musí  být

stanoven  i  ten,  kdo  bude  rozhodovat  o  porušení  těchto  práv  a  kdo  bude

kompetentní  požadovat  v  takovém  případě  neadekvátního  jednání  a  chování

sankce.  Podle  mého  názoru  se  těmito  „dohlížejícími“  stávají  pracovníci  na

vedoucích  postech  jednotlivých  zařízení  a  efektivnost  uplatňování  práv  pak

v globálním efektu zaniká.
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5 Interdisciplinarita v přístupu k jedincům
s poruchou autistického spektra a k jejich

blízkému okolí

Z hlediska interdisciplinarity lze přístup k jedincům s poruchou autistického

spektra (dále jen PAS) a jeho blízkému okolí považovat v praxi za aplikovaný.

Ale pro úplnost je nutné rozdělit působení mezioborové spolupráce v péči o tuto

skupinu lidí do několika oblastí:

� interdisciplinární přístup při stanovení diagnózy PAS,

� interdisciplinární  přístup  v následné  intervenci  bezprostředně

následující po stanovení diagnózy PAS,

� interdisciplinární přístup v dlouhodobé péči o klienty s PAS a o jejich

blízké okolí.

První, kdo si většinou všimne, že vývoj dítěte neprobíhá podle fyziologických

norem,  bývá  rodič.  Ten  přichází  s jeho  podezřením  za  lékařem,  zpravidla

pediatrem. Pediatr na žádost rodiče dítě  vyšetří  a dochází k určitému závěru a

návrhům následné terapie. Ne vždy je návštěva pediatra zvolena rodiči jako první

krok k řešení problému. Bývají to také psychologové, neurologové, psychiatři  –

záleží  na  mnoha  faktorech,  podmínkách  a  prostředcích,  které  má  rodina

k dispozici.  Důležité  je,  jak  odborník,  který  vyšetřuje  dítě  jako  první,  bude

postupovat v následné intervenci. I v současné době (jak vyplynulo z výzkumu),

na místech vzdálených od hlavního města Prahy, stále přetrvává trend samostatné

praxe,  bez  jakýchkoli  tendencí  k interakci  s jinými kolegy  nebo  odborníky

z jiných  oborů.  V takových  případech  je  interdisciplinární  přístup  nulový  a

efektivnost  následné péče koresponduje s poskytovanými  službami.  Na druhou

stranu se ve velkých městech a jejich okolí rozvíjí síť služeb, která je zaměřená na

rodinu jedince s PAS a na klienta samotného. Myslím,  že interdisciplinarita je

v této  síti  zatím  nejvíce  posílená  oblast,  což  je  pravděpodobně  způsobeno

potřebou jistoty vědět a znát.
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Na úrovni mezioborové spolupráce se na diagnostickém procesu podílí:

� lékaři – diagnostika a diferenciální diagnostika zahrnuje:

- psychiatrické vyšetření,

- neurologické vyšetření (včetně elektroencefalografického vyšetření),

- genetické vyšetření,

- vyšetření vrozených metabolických vad,

- laboratorní vyšetření,

- otorinolaryngologické vyšetření,

- foniatrické vyšetření,

- vyšetření očního pozadí,

- magnetická resonance mozku,

�  psychologové,

� pedagogičtí pracovníci (výjimečně).

Z uvedeného  výčtu  vidíme,  kolik  specialistů  by se  mělo  účastnit  běžného

diagnostického procesu při určování diagnózy porucha autistického spektra, aby

bylo  minimalizováno riziko stanovení  mylné diagnózy.  K.  Thorová uvádí:  „V

oblasti diagnostiky je situace velmi problematická. Odborníci diagnózu autismu v

České  republice  používají  spíše  sporadicky.  Díky  neznalosti  problematiky

autismu je mnohým dětem s autismem doposud stanovována chybná diagnóza.

Jinak se nedá vysvětlit  velký nepoměr  počtu  dětí  s autismem v zahraničí  a u

nás.“17

V oblasti diagnostiky poruch autistického spektra směřují odborníci v rámci

věku, do kterého by měla být stanovena tato diagnóza, ke stejnému cíli . Je jisté,

že čím dříve bude u jedince toto postižení zjištěno, tím efektivnější bude následná

intervenční činnost. Tento fakt podtrhuje nutnost mezioborové spolupráce v zájmu

klienta, jeho rodiny a rozvoje jednotlivých vědních disciplín.

Interdisciplinární tendence se v následné péči o jedince s PAS a jejich blízké

okolí příliš neuplatňují. Péče probíhá v rámci jednotlivých specializací a institucí.

17 http://www.autismus.cz/diagnostika/index.php
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6 Multidisciplinarita v přístupu k jedincům s PAS
a k jejich blízkému okolí

Teoreticky je možné multidisciplinární přístup u jedinců s PAS aplikovat ve

výchovně  vzdělávacím  procesu  za  účasti  pedagogických  pracovníků  a

psychologů. Narozdíl od interdisciplinárního přístupu, kdy vědní obory přistupují

k danému objektu zvenčí a snaží se daného problému zúčastnit spolu tak, že mezi

sebou komunikují, se multidisciplinární přístup vyznačuje snahou proniknout do

problému a stát se tak jeho aktivní součástí.

Dotazníkové  šetření  dokazuje,  že  se  lékaři  multidisciplinárních  přístupů

neúčastní. Vysvětluji si to tím, že jejich pole působnosti začíná a končí v rámci

stanovení diagnózy, navržením a uskutečněním terapie v rámci medicíny. Proto

předpokládám,  že  je  možné  teoreticky  tento  přístup  uskutečnit  tam,  kde  má

činnost neinvazivní, výchovný, vzdělávací charakter.

„Slogan  Autistic  Society  of  America  zní:  "Vyučování  a  výchova  jsou

hlavními metodami léčby autismu" (Vocilka, 1994). Tedy jako léčebný prostředek

zde  působí  přiměřený,  individuální  výchovně  vzdělávací  systém.“18 Ale  aby

takový  systém  mohl  vzniknout,  musí  předcházet  spolupráce  více  odborníků

z vícero vědních oblastí, která je zaměřená právě na sledovaný jev, jímž je tvorba

přiměřeného, individuálního, speciálního výchovně vzdělávacího programu.

V praxi  by  měla  taková  multidisciplinární  spolupráce  splňovat  tyto

požadavky:

� zjištění  problémové  oblasti  ve  výchovně  vzdělávacím  procesu  u

jedince s PAS, návrh kompenzace a rozvoje této oblasti,

� respektování rodiny klienta s PAS,

� rozvoj  profesního  růstu  zúčastněných  odborníků  a  rozvoj  dílčích

vědních oborů.

18 http://www.brno.apla.cz/aplajm_diplom2.htm
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Pro  sestavení  vhodného  výchovně  vzdělávacího  programu  je  nutné,  aby

psycholog určil mentální úroveň jedince v jeho jednotlivých oblastech mentálních

funkcí  a na těchto výsledcích  by měl  být  v rámci  vzdělávacího institutu tento

program  sestaven.  Důležité  je  to,  že  obě  přistupující  vědní  disciplíny

(psychologická i pedagogická) cíleně spolupracují na utváření školního prostředí,

v němž jsou  vytvářeny podmínky,  při  nichž  je  žák s PAS schopen  se aktivně

zapojovat do vzdělávání a jeho školní výsledky tomu pak odpovídají

Vytvořením systému, v němž jsou splněny požadavky na speciální výchovně

vzdělávací potřeby žáka s PAS, nejsou ukončeny možnosti multidisciplinárních

přístupů.  Trendem  moderní  pedagogiky  je  integrace  těchto  žáků  i  (i  s jejich

vytvořenými individuálními vzdělávacími programy) do běžných škol. „Integrace

je  jev  multidisciplinární.  Týká  se  otázek  filozofických,  etických,

psychologických,pedagogických,  biologických  a  zdravotnických,  ale  i

ekonomických, politických a legislativních. (Švarcová, 2000)“19

Multidisciplinární snahy ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s PAS jsou

nutné. Odkrývají místa, která lze objevit pouze za účasti více vědních disciplín při

zkoumání  daného  jevu.  Výsledná  zjištění  jsou  novými  základními  stavebními

kameny  pro  následnou  intervenci  v holistickém  přístupu  k jedincům  s PAS,

k jejich blízkému okolí a pro vývoj nových vědních tendencí.

„Profesor Kanner sám několikrát průběžně zhodnotil vývoj svých zkušeností a

názorů a po třiceti letech uzavírá svou práci zdůrazňováním multidisciplinárního

přístupu k otázkám autismu.“20

19 https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=6781
20 http://www.urozcesti.cz/clanek/autismus-i./
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7 Transdisciplinarita v přístupu k jedincům s PAS
a k jejich blízkému okolí

Obecně stojí transdisciplinární přístup v České republice na počátku vývoje.

Aby mohl vzniknout pevný funkční systém nadoborové spolupráce, musí mezi

sebou specialisté z dílčích oborů komunikovat a musí být ochotní spolupracovat.

Připomenu J. Dlouhého:  „Transdisciplinarita je konstitucí nové disciplíny na

ploše, kde se jednotlivé a již rozpracované vědní disciplíny překrývají, a na tomto

základě vyrůstá nová věda. Příkladem může být kognitivní věda zahrnující v sobě

poznatky psychiatrie, neurofyziologie, umělé inteligence, lingvistiky a filosofie.

Konstituování takovéto vědy je možné jen tehdy,  když plochy překrývání jsou

dosti  značné a kde vědy,  v těchto překrývajících se oblastech,  jsou dostatečně

rozvinuté. Nejde tedy o zkoumání toho, co je mezi vědami, ale toho, kde se vědy

překrývají.“21

Jako  jedna  z prvních  transdisciplinárních  disciplín se  vyvinula  tzv.

transdisciplinární  herní  diagnostika.  Ta  vyžívá  volné  hry  jako  diagnostické

situace a lze ji  úspěšně  aplikovat u jedinců s PAS. D. Přinosilová uvádí, že na

tomto  diagnostickém  procesu  se  podílí  tým  odborníků,  který  je  složený

z psychologa,  speciálního  pedagoga,  logopeda,  odborného  lékaře,  sociálního

pracovníka apod.  Součástí  odborného týmu jsou i  rodiče jedince s PAS.  Celé

diagnostikování je podrobně  zaznamenáváno, včetně  pořizování videozáznamu,

který umožňuje zpětnou kontrolu. V přímé interakci s dítětem je facilitátor hry,

který se snaží u dítěte vyprovokovat takové projevy, které jsou pro diagnostický

proces  významné.  Na  druhé  straně  je  dítě  hodnoceno  každým  participujícím

odborníkem zvlášť. „Při hodnocení se využívají posuzovací škály, které uvádějí a

orientačně věkově řadí typické projevy dítěte. Součástí této formy diagnostiky je i

sledování dítěte v situaci odloučení od rodičů, při jídle, při hře s druhými dětmi

apod. Herní diagnostika vychází z toho, co dítě preferuje- jaké aktivity, činnosti,

formu hry a jaký materiál k tomu upřednostňuje. Sleduje motivaci dítěte, složitost

jeho hry,  její  téma,  způsob řešení  problémů  při  hře,  samostatnost  dítěte,  jeho

interakce s okolím a schopnost navazovat sociální kontakty, formu komunikace,

21 htmhttp://www.envigogika.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2007080014
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schopnost  napodobovat  a  sdělovat  své potřeby,  odolnost  vůči  zátěži,  adaptaci

apod.  Součástí  této  formy  diagnostiky  by  mělo  být  i  pozorování  sociální

přiměřenosti resp. maladaptace v chování, projevů hrubé a jemné motoriky včetně

motoriky mluvidel a chování dítěte vůči vrstevníkům a dospělým.“ 22

Myslím,  že  transdisciplinární  přístup  k problematice  osob  s PAS  bude

v budoucnu  přístupem  stěžejním,  a  to  z důvodu  specifičnosti  patologického

zasažení mnohých oblastí osobnosti těchto jedinců.

22 http://www.zszahradka.cz/other/sborn%EDk.pdf
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8 O poruše autistického spektra obecně

8.1 Vývoj autismu

Již více než před sto lety německý profesor Emil Kraepelin (1856 – 1926)

použil ve své učebnici psychiatrie původně Morelův termín „dementia praecox“,

který popisoval stav předčasného oslabení duševních schopností.23

V roce 1911 švýcarský psychiatr Eugen Bleuer (1857 – 1939) poprvé použil

termín  autismus.  Podkladem  pro  vznik  tohoto  termínu se  stalo  řecké  slovo

„autos“,  tedy sám. „Když  americký  psychiatr  Leo  Kanner  použil  v roce  1943

slovo  autismus  v širším  kontextu,  snažil  se  jím  vyjádřit  stav  uzavření  se  ve

vlastním světě a neschopnost sociálních vztahů s okolím.“23

Leo Kanner nebyl jediný lékař, který se v jeho době zabýval otázkou autismu.

Ve Vídni publikoval na toto téma, téměř ve stejnou dobu jako Kanner v Americe,

pediatr  Hans Asperger.  Z nejasných příčin  se stalo dílo amerického psychiatra

známějším a uznávanějším než dílo Hanse Aspergera.

Nejčastěji uváděné omyly v otázce vývoje problematiky autismu:

� Benderová uvádí koncem 40. let souvislost mezi dětským autismem a

schizofrenií u dospělých jedinců,

� dětský  autismus  je  řazen  k schizofrenním  poruchám  s časným

začátkem podle DSM – I a DSM – II,

� teorie o vzniku dětského autismu v důsledku citově chladné výchovy.24

V diagnostickém a statickém manuálu duševních poruch, který publikovala

Americká  psychiatrická  asociace (DSM  –  III,  1980),  se  poprvé  objevila

samostatná skupina nemocí nazvaná pervazivní vývojové poruchy.71 Teprve v roce

1993 byl tento soubor nemocí zapsán i do Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN

– 10, 1992).24

Jak  uvádí  M.  Hrdlička,24  dochází  od  roku  1988  k neustálému  rozšiřování

pojetí autismu.

23 P r o p p e r , L .  N e u r o l o g i e  d ě t s k é h o a u t i s m u . P r a h a ,  2 0 0 3. [Konference[
24 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 12 s. - 13 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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V současné době je autismus definován jako neurobiologická porucha vývoje,

řazená  mezi  pervazivní  vývojové  poruchy,  poruchy  autistického  spektra.  Jak

uvádí k. Thorová: „Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí,

slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v

oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti (tzv. základní diagnostická

triáda  problémových  oblastí  vývoje  u  poruch  autistického  spektra).  Autismus

doprovází specifické vzorce chování.“25

Nicméně,  i  když  byl  učiněn  v otázkách  problematiky  autismu  od  dob  L.

Kannera  veliký  pokrok,  vývoj  názorů  předních  odborníků,  kteří  se  autismem

zabývají,  se  v jistých  oblastech  neshoduje  a  nadále se vyvíjí.  Uvádím příklad

odlišných názorů v současném pojetí etiologie pervazivních vývojových poruch:

� Ch.  Gillberg,  švédský  dětský  neurolog,  nesouhlasí  se  zařazením

autismu do pervazivních vývojových poruch a své tvrzení podkládá

argumentem o výhradním somatickém etiologickém vlivu,

� P. Shattock, britský biochemik, uvedl v jedné ze svých přednášek, že

etiologické  vlivy  autismu jsou  devastační  civilizační  faktory  (např.

celoplošné imunizace obyvatelstva),

� T.  Peeters,  britský  neurolingvista,  pouze  konstatuje,  že  etiologie

autismu je neznámá, ale že je jisté neurologické zapříčinění vzniku

poruchy26,

� M.  Hrdlička,  přednosta  dětské  psychiatrické  kliniky  FN  Motol,

uplatňuje  termín  pervazivní  vývojové  poruchy  a  s L.  Propperem

přisuzují etiologické vlivy neurobiologickým faktorům.

25 http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/detsky-autismus-4.html
26 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 6 s. ISBN 80–86856–16–X.
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8.2 Etiologie autismu

Faktory a vlivy, u kterých lze prokazatelně určit vliv na vznik této poruchy,

spadají  téměř  výhradně  do  medicínské  oblasti.  Proto  podrobně  popisuji  tuto

problematiku v kapitole 11.1 Etiologie poruch autistického spektra.

8.3 Klinický obraz poruch autistického spektra

Již zmíněná diagnostická triáda zahrnuje následující problémové oblasti, u

nichž je kvalitativně nerovnoměrný vývojový profil:

� narušení sociální interakce,

� narušení komunikace, 

� narušení představivosti.

8.3.1 Kvalitativní narušení sociální interakce

Př.: „Proč se na mne nikdy nepodívá s láskou a náklonností v očích? Proč se

směje, když pláču, místo aby plakal se mnou nebo se zajímal, proč jsem smutná?

Proč je na mne tak milý, když mám ve vlasech červenou stuhu a ne když mám

modrou? Když pláče a chci ho pochovat na klíně, situace se naopak zhorší. Když

je rozrušen, říká: „Vlaky odjíždějí.“ Když chce jít na houpačku, říká: „Nejsou tu

žádné pomeranče.“  Celé dny zpívá:  „Jede, jede vláček,“  a když  ho vezmu na

nádraží, ukážu mu vlaky a zeptám se: „Co vidíš?“ řekne: „Špagety s masovými

knedlíčky.“ 27

Je  přirozené  být  s okolním  světem  v interakci.  Je  přirozené  adekvátně

reagovat  na  různé  situace,  očekávat  a  získávat  zpětnou  vazbu  na  podněty

situacemi vyvolané. Člověk je druh společenský. Být v kontaktu s ostatními lidmi

je pro nás důležité nejen po stránce významově tradiční, ale i k upevňování své

osobnosti a svého sociálního růstu. 

27 Gillberg, CH., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 1998. 7 s.
ISBN 80–7178–201–7.
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Abychom byli úspěšní v interakci s druhou osobou, bez užší specifikace typu

interakce, jsou zde nutné jisté osobnostní dovednosti. Vzhledem ke složitosti a

bohatosti  sociálních vztahů,  které zrají  na podkladě  životních zkušeností,  jsou

předvídavost a schopnost odhadu nezbytnými komponenty v kontaktním řetězci

vztahů, ze kterého je uspořádán celý náš život.

Pojem  sociální  interakce  zahrnuje  mnoho  dílčích  procesů,  v nichž  jsou

obsaženy  různé  úkony,  postoje,  formy  chování,  reagování  ...  Těmito  dílčími

procesy rozumím:  kontakt  z očí  do očí,  schopnost  interpretovat  výraz  v lidské

tváři, umět vcítit se do druhé osoby, schopnost třídit podstatné od nepodstatného,

adekvátní citové projevování (smích, pláč), přirozené potřeby tělesného kontaktu,

schopnost opouštět staré pro nové, schopnost zaujímat různé vyjadřující postoje

(ironie,  sarkasmus ...),  užívání  abstraktních pojmů,  schopnost  zevšeobecňování

získaných poznatků apod. 

U jedinců s poruchou autistického spektra jsou schopnosti předvídat, přenášet

a aplikovat zkušenosti ze zažitých situací do jiných porušeny, při kontaktu s jinou

osobou téměř nepoužívají očního kontaktu a jejich zrak je většinou zaměřen do

oblasti krku či na jiný objekt zájmu. Když vidí člověka plakat, pozorují vytékající

vodu, když  se někdo směje,  nechápou toto pokřivení  tváře,  když  mají  bolest,

nejsou  schopni  ji  lokalizovat,  když  řeknete  „To  je  krásné.“,  nejsou  zpravidla

schopni s vámi tyto pocity prožívat.

Pro jedince s poruchou autistického spektra jsou typické stereotypní tendence,

ritualizované  chování  a  sociální  osamocenost  (záměrně  nepoužívám  pojem

uzavřenost, který není z diagnostického hlediska klasifikace symptomů nezbytnou

podmínkou pro stanovení diagnózy z oblasti pervazivních vývojových poruch, je

diagnosticky  významný  jen  pro  některé  z  nich).  Příkladně  M.  Hrdlička

v symptomatologii dětského autismu uvádí, že deficit sociálních vztahů je u DA

primárním příznakem a je přítomen od počátku poruchy.28

 „Nejsou to jen rituály, repetitivní chování a zvláštní zájmy, které jsou pro

autistické děti  typické, velmi často vidíme i  velmi omezený repertoár zájmů  a

vzorů  chování. Dítě si  oblíbí určitou věc, kterou nosí stále s sebou (provázek,

kolečko od autíčka), očichává cizí lidi apod.“29

28 www.mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=12
29 Jelínková, M. Vzdělání a výchova dětí s autismem. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2001. 33 s.
ISBN 80-7290-042-0.
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O. Opekarová a Z. Šedivá popisují narušení sociální interakce jako:30

� neschopnost nebo neadekvátnost jedince s PAS interakce s vrstevníky,

� jedinec  s PAS  většinou  nemá  radost  (nebo  jen  malou  radost)  ze

vzájemné komunikace s ostatními lidmi,

� rozvine-li  se expresní  řeč,  jedinec ji  používá pouze k uspokojování

vlastních potřeb a k získávání informací,

� autista není schopen vcítit se do prožitků a myšlení druhého,

� jedinec je vysoce sebestředný,

� u  autistických  jedinců  se  může  vyskytnout  tzv.  váhavost  před

ostatními  (inhibice)  nebo naopak  disinhibice  (zjednodušeně  jedinec

ztrácí „veškeré“ zábrany),

� „desorientace  v sociálních  situacích,  v sociálních  vztazích  a

vazbách.“30

9.3.1.1 Teorie mysli

„Dětem s autismem (PAS) teorie myšlení  chybí  nebo je výrazně  oslabena.

Nerozumějí stavu mysli jiné osoby (...).“31

Teorie mysli je pochopení, že druhá osoba má také svou mysl. Je to určitá

schopnost,  která  je  u  každého  zdravého  jedince  na  individuální  úrovni.

Předpokladem  takové  schopnosti  je  umět  tvořit  domněnky  o  myšlenkových

procesech druhé osoby.

T.  Peeters  tuto  skutečnost  označuje  jako  sociální  slepotu.  Ve  své  knize

Autismus  dále  uvádí:  „V  tomto  smyslu  je  Frithová  nazývá  přísnými

behavioralisty: čin je pro ně čin, význam za činem jim uniká. Zdá se, že neberou

ostatní  na vědomí,  ale není  to  otázka emočního egoismu,  je  to  spíše problém

kognitivní inflexibility (...).“32

30 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 7 s. ISBN 80–86856–16–X.
31 Jelínková, M. Vzdělání a výchova dětí s autismem. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2001. 18 s.
ISBN 80-7290-042-0.
32 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 11 s.
ISBN 80 –7183–114–X.
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V publikaci  M.  Hrdličky a V.  Komárka  Dětský  autismus je  uveden vývoj

teorie mysli podle Flavella a Millera:33

1. stadium – v tomto období se u dítěte utváří základní koncept myšlení, je

schopno u ostatních lidí odhadnout jejich potřeby a emoce. Dítě požívá termíny:

myslet, pamatovat si, vědět,

2.  stadium  –  „Dítě  zjistí  vztah  mezi  mentálním  vztahem  a  materiálním

vnějším světem. Porozumí, že určité podněty vedou k určitým mentálním stavům

a ty potom k určitému typu chování.“33

3.  stadium – dítě  si  prakticky osvojuje abstraktní  svět  –  zjišťuje možnost

odpoutání mysli od materiálních statků a je schopné přemýšlet o objektu, který

momentálně vizuálně nevnímá,

4.  stadium – dítě  si  uvědomuje možnost  chybného zobrazení dané věci  či

situace ve své mysli, ale zároveň si uvědomuje, že předměty a situace mohou být

v mysli znázorněny přesně,

5. stadium – „Dítě si uvědomí, že mysl aktivně ovlivňuje interpretaci reality.

Dítě zjistí, že minulé zkušenosti ovlivňují současné duševní stavy,  které zpětně

ovlivňují emoce a sociální soudy.“33

U jedince s poruchou autistického spektra se teorie mysli nevyvine nebo se

rozvine pouze málo. To do jisté míry vysvětluje i neporozumění těchto jedinců

okolnímu světu.

8.3.1.2 Teorie centrální koherence

Centrální koherence je schopnost jedince uspořádávat jednotlivé poznatky a

zkušenosti do srozumitelného celku. Tato schopnost se do jisté míry zakládá na

oddělování podstatného od nepodstatného. 

Myšlení  v detailech  a  souvislostech  je  u  autistů  nerozvinuté  nebo  značně

nedostatečné. 

33 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 27 s. ISBN 80–7178–813–9.
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Porucha  centrální  koherence  způsobuje  narušení  vnímání  informace  jako

celku, nedochází ke kohezi dílčích údajů sdělení.

Podle U. Frith je skládání informací do smysluplných celků jakýsi vrozený

„pud.“ „Deficit v oblasti centrální koherence způsobuje, že lidé s autismem myslí

v útržcích,  mají  potíže  s tříděním  informací  do  celků,  s vyvozováním  a

zobecňováním informací (Frith,  1989).“34 Dále uvádí, že právě  tato porucha je

důvodem, proč u autistických jedinců převažuje tendence k analytickému myšlení

a myšlení syntetické, tedy skládání dílů v celek, je upozaděné.

Zde  se  potvrzuje  teorie  o  snížené  schopnosti  vydělovat  podstatné  od

nepodstatného.  Jedinec  s poruchou  autistického  spektra  dojde  analytickým

myšlením k dílčímu nepodstatnému detailu, který jej zaujme a svou pozornost na

něj  zafixuje.  Pravděpodobně  lze  touto  skutečností  částečně  vysvětlit  ulpívavé

tendence  na  nepodstatných  částech  věcí,  hraček  jako  jsou  kolečka,  tkaničky,

cedulky apod.

8.3.1.3 Teorie exekutivních funkcí

Exekutivní  psychické  funkce  umožňují  jedinci  cíleně  plánovat  své

rozhodování a činnost. Jednotlivé úkony a postupy jsou realizované podle předem

připraveného a promyšleného scénáře. Tyto funkce umožňují jedinci rozvrhnout si

svůj  čas  a  připravovat  dílčí  aktivity  podle  svých  potřeb  a  vzhledem

k přistupujícím okolnostem.

Ozonoff popisuje možnost opření se o vnitřní mentální model chování (plány,

cíle apod.) a opouští tak předpoklad o chování jedince podle vnějších okolností.

Ozonoff  definuje exekutivní  funkce jako „  ...  kognitivní  mechanismy či  spíše

procesy, které usměrňují naši pozornost, směřují chování k určitému cíli a tlumí

první  okamžitý  impulz,  který  nás  vybízí  reagovat  na vnější  podněty  určitým

mnohdy nevhodným způsobem.“34

Plánovité  cílení  k vytyčenému  výsledku  se  u  autistických  jedinců  téměř

nevyskytuje. Dokonce se vyskytla i teorie o autismu jako důsledku poruchy těchto

34 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 31 s. - 32 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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exekutivních psychických funkcí, ovšem validita této teorie a jí podobných je ze

symptomatologického hlediska neopodstatnitelná. 34

8.3.2 Narušení komunikačních schopností

Tuto kapitolu začínám výpovědí jedné autistické ženy, která odpovídala na

otázku, proč opakuje přesné fráze s přesnou intonací osoby, která frázi vyslovila.

Řekla: „Zaprvé je pro mne velmi namáhavé porozumět řeči, slova, která jdou do

mého mozku, se do něj zapisují způsobem, jakým byla vyslovena. Zadruhé snaha

hovořit mě stojí nesmírné úsilí, obzvláště když jsem se začínala učit mluvit, takže

jediné, co jsem mohla dělat,  bylo reprodukovat to, co mi nabízela moje dobrá

paměť. Zatřetí po dlouhou dobu jsem měla o řeči jen nepatrnou představu, hlas

jiné osoby pronášející slova se mi zdál jako jediný způsob, jak těchto slov použít.

(...)  Začtvrté  opakuji  určitá  slova dokola,  protože se cítím bezpečněji.  Zapáté

nejprve jsem začala opakovat fráze přesně tak, jak jsem slyšela, protože to byla

jediná cesta, jak si zapamatovat pro sebe jedno nebo dvě slova. Zdálo se mi, že je

dobré experimentovat takto i s delšími větami, i když jsem o nich nepřemýšlela.“35

Z této výpovědi lze zachytit několik charakteristických znaků v komunikaci

jedinců s poruchou autistického spektra:

� snížená schopnost porozumět mluvené řeči,

� snížená schopnost řeč reprodukovat,

� doslovná reprodukce slyšeného,

� reprodukce melodie řeči,

� tvorba  kompenzačních  rituálů  (opakování  slov  apod.)  pro

minimalizaci pocitu dezorientace v komunikaci,

� opakování slov pro jejich zakotvení do dlouhodobé paměti.

Myslím si, že vzájemné oddělování narušené sociální interakce a komunikace

nelze docela jednoznačně vymezit. 

Komunikace je přirozenou součástí každodenního života téměř každého člena

společnosti.  Komunikace samozřejmě  nemá pouze akustickou podobu, ale také

35 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 56 s.
– 57 s.  ISBN 80–7183–114–X.
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neverbální. Tudíž i jedinci, jejichž zdravotní stav, ať již jde o omezení vrozené

nebo  získané,  jim  neumožňuje  komunikovat  verbálně,  komunikují  alespoň

prostřednictvím gest, mimiky, postojů těla a různých výrazů. Zdravý jedince nad

těmito složkami řeči neuvažuje, protože je považuje za samozřejmé. Když cítíme

radost, smějeme se, když cítíme bolest, pláčeme, při kontaktu s cizími osobami,

například  pouliční  prodejci,  jsme  schopni  odmítnout  návrh,  aniž  bychom

promluvili, matka je schopná bez jediného slova uklidnit své rozrušené dítě, děti

na hřišti hrající míčovou hru mezi sebou plánují strategii útoku, jen tak, přirozeně

ukazují , v restauraci si objednáme kávu, telefonicky se objednáme k lékaři ...

Představme si, že bychom se najednou nemohli vyjádřit, představme si, že by

všechny osoby z našeho prostředí žili v televizi a někdo by nám pouze přepínal

programy na scény: z domova, z města, ze školy ... I kdybychom chtěli s těmi za

obrazovkou komunikovat, nemohli bychom, nevěděli bychom jak! 

O. Opekarová a Z. Šedivá uvádějí k narušené komunikaci u autistů:30

� téměř  polovina  jedinců  s poruchou  autistického  spektra  používá

expresní řeč,

� pokud u autisty nejsou porušena řečová centra v mozku, tak bezmála

rozumí  mluvenému  slovu,  ale  touto  cestou  (řeč  expresní)  se

nedorozumívají, protože nevidí důvod k takovému způsobu řeči,

� vyjma  Aspergerova  syndromu  a  jiné  desintegrační  poruchy  se

poruchy řeči objevují před třetím rokem věku dítěte,

� „čistá slovní sdělení ve formě repeticí, perseverací, echolálií,“30

� přehnané vyslovování slov,

� hyperrealismus v komunikaci,

� autisté mají  značné potíže s neverbální  komunikací  (gesta,  mimika,

postoje apod.),

� nerozumí tomu, že jedním z významů komunikace, je řečí ovlivňovat

své okolí a děje, osoby v něm,

� jak  již  bylo  uvedeno  v kapitole  o  kvalitativním  narušení  soc.

interakce,  téměř  neudržují  oční  kontakt,  mají  zvláštní  ulpívavý

pohled.

Dovoluji  si  doplnit  tento výčet  o  nesprávné používání  osobních zájmen –

autisté o sobě většinou hovoří ve 3. os. singuláru.
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„Asi polovina autistických dětí nikdy nedosáhne potřebné úrovně řeči natolik,

aby byla použitelná pro běžný život. Nápadná bývá záměna zájmen (vyjadřují se

ve 2. a 3. os.č.j.), vyskytuje se porucha intonace a vystupňování řeči. Řeč těchto

dětí je strojená, plná neúčelných frází (L. Propper a M. Hrdlička, 2003).Autista

většinou používá slova v těch souvislostech, ve kterých je prvně  slyšel  (Sekce

Autistik).“36

Podle Watsona jsou nejdůležitější funkce komunikace:37

� o něco požádat,

� přilákat pozornost,

� odmítat,

� činit poznámky a komentovat,

� žádat o informace,

� komunikovat prostřednictvím emocí.

V následujících  dvou  kapitolách  se  budu  podrobněji  věnovat  echolálii,

hyperrealismu a generalizaci v komunikaci jedinců s PAS.

8.3.2.1 Echolálie

„Leo  Kanner  píše  o  chlapci,  který  se  připravoval  vyhodit  psa  z balkónu.

Matka si uvědomila, že musí rychle zasáhnout. S výhružným výrazem v obličeji

zvolala: „Nevyhazuj psa z balkónu!“ Ohromeně pustil psa na zem. Nevěděl, proč

se maminka zlobí, význam mu ušel, ale varování splnilo svůj účel.“37 O několik

dní později byl hoch v kuchyni bez dozoru a vysypal na zem cukr, sůl, mouku a

rýži. Vše důkladně po podlaze rozmetal. Když přišla matka a viděla tu spoušť,

změnil  se  její  milý  výraz  ve  tváři  na  podobný,  jako  měla  v situaci,  kdy

zachraňovala  psa  před  vyhozením z balkónu.  Než  ale  stačila  chlapce  pokárat,

hoch zvolal: „Nevyhazuj psa z balkónu.“

36 Kahounová, J. Dva různé pohledy na dětský autismus. 2004. 30 s. Absolventská práce.
37 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 57 s.,
66 s.  ISBN 80–7183–114–X.

45



Analyzujme  slovo  echolálie:  echo  znamená  ozvěnu  a  lateó  znamená

v původním významu sloveso mluvím; v přeneseném slova smyslu lze hovořit o

způsobu řeči. Zjednodušeně lze říci, že jedinec hovoří v ozvěnách.

V úvodním příběhu této kapitoly echoláluje chlapec až s odstupem času od

primární  situace.  Hovoříme zde o  echolálii  opožděné,  která  patří  mezi  mylné

teorie  v  problematice  autismu,  a  to  z toho  důvodu,  že  se  dříve  uvažovalo  o

opožděné  echolálii  jako  o  zcela  nesmyslném  použití  řeči.  Jak  ale  T.  Peeters

vysvětluje,  je  to  pokus  znevýhodněného  jedince  zvládnout  danou  situaci

omezenými prostředky a těmito omezenými prostředky jsou procesy, kdy slyšené

podněty  z venčí  přijímá  pravá  hemisféra  mozku.  Pravá  hemisféra  totiž  neumí

přijímanou  informaci  analyzovat,  oproti  ní  hemisféra  levá  vstupní  podněty

analyzuje a dává jim smysl.38

Rozeznáváme i přímou echolálii, bezprostřední. Autisté opakují to, co právě

slyšeli v jejich okolí, a echované sdělení nemusí souviset s tím, co se děje v jeho

bezprostřední blízkosti.

Jak  uvádí  M.  Jelínková,  mohou  mnohdy  problémy  u  jedinců  s poruchou

autistického  spektra  v oblasti  komunikace  působit  jako  provokace.  „Abychom

porozuměli smyslu určitého sdělení, musíme nejen rozumět jednotlivým slovům a

větám, ale musíme také chápat celou řadu souvislostí.“39

Autisté mají tendenci vztahovat naučená slova, fráze nebo dokonce celé věty

k situacím, bez hlubšího uvažování o této situaci.

Je velmi důležité podotknout, že echolálie je v určité vývojové fázi člověka

zcela fyziologická (18. měsíc věku zdravého dítěte), a proto můžeme o echolálii u

autismu hovořit pouze v případě, že je přítomna i navzdory vyššímu mentálnímu

věku.40

Echolálie  u  jedinců  s poruchou  autistického  spektra  je  kvalitativní  snížení

schopností v oblasti komunikace.

38 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2 (Komunikace). Praha : GRADA Publishing,  2005. 104s.
ISBN 80–247–0844-2.
39 http://www.brno.apla.cz/clanky/autistik_rizik_faktory.htm
40 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 49 s.
ISBN 80–7183–114–X.

46



8.3.2.2 Hyperrealismus, generalizace

Pro autistické jedince je reálné to, co vidí právě  teď.  A to, jak to

právě teď vidí, si většinou uloží do paměti. Např.:

Postavíme před autistu  hrníček.  Hrníček  bude modrý,  čtvrtlitrový,

s kulatým uchem a s kulatým dnem.

Modrý hrníček schováme a postavíme před něj  hrníček jiný.  Bude

také modrý a čtvrtlitrový, ale ouško se dnem bude hranatého tvaru. Pro zdravého

jedince to bude hrníček jako každý jiný, ale pro autistu ne. Bude to něco, co ho

bude znervózňovat, ale hrníček to nebude.

Ovšem  není  pravidlem,  že  autističtí  jedinci  nejsou  generalizace

schopni, pouze potřebují pomoc zvenčí.41

T. Peeters dále tuto myšlenkovou rigiditu vysvětluje na poměrných

velikostech.  Je naprosto běžné,  že v řeči  používáme spojení,  jako jsou:  veliká

lžíce,  malý slon, malá myš,  malá blecha, veliká bota,  veliký brouk. A nyní  si

dejme do poměru slova: malý slon a malá myš, veliká lžíce, veliká bota a veliký

brouk. My chápeme, ale autisté? Bylo mu řečeno, že myš je malá, tak jak potom

může být malý slon a brouk veliký? Blecha je malá a myš je také malá? 

U jedinců s poruchou autistického spektra výrazně  vázne schopnost

zasazovat poznané do různých kontextů v závislosti na proměnlivosti podmínek,

od čehož se odvíjí i snížená schopnost vyvozovat všeobecné závěry na základě

sebraných informací.

8.3.3 Narušení představivosti

„Byl velmi zaujatý čísly školních autobusů. Znal čísla všech autobusů, které

jezdily kolem domu. Trval na tom, že jezdí v určitém pořadí. Když se vrátil ze

školy, okamžitě běžel k oknu a pozoroval, jak jezdí, a nahlas říkal každé číslo,

které  viděl.  Byl  velmi  vzrušen  a  chichotal  se.  Jakmile  autobusy  nejely  ve

41 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 52 s.
ISBN 80–7183–114–X.
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„správném“ pořadí,  začal  plakat  a vřískat:  „To byl  autobus číslo tři,  nebyl  to

autobus číslo čtrnáct!“ Bylo jasné, že potřebuje kontrolovat svět kolem sebe, ale

jakmile to nezvládl,  působilo mu to muka.“ (pí Barronová, matka autistického

chlapce)42

U jedinců s PAS je proces imaginace výrazně narušen. Jejich představivost a

obrazotvornost se téměř nerozvíjí. Mají potřebu neustále kontroly okolního světa

a vytvářejí si tak pomocné vzorce chování, které jim tuto kontrolu umožňují.

O. Opekarová a Z. Šedivá popisují snížení schopností této oblasti jako:30

� poruchu  biologické  schopnosti  přiřazovat  význam  k vnímaným

podnětům, 

� minimální nebo žádná schopnost přiřazovat k slyšeným slovům jejich

význam,

� „preference  pouze  konkrétní  percepce,  nejde  za  konkrétní  realitu

(hyperrealismus), nerozumí symbolům (tedy i slovům),“30

� problém  s vytvořením  konkrétní  představy  toho,  co  momentálně

nevnímá smysly,

� jedinec nemá schopnost improvizace nebo je tato schopnost výrazně

snížená,

� jedinec má problémy v paralelních instrukcích,

� autisté mívají výbornou paměť,

� vyskytují se ulpívavé tendence,

� jejich zájmy jsou omezené.

„Od ostatních dětí se děti autistické liší také nedostatky ve schopnostech hrát

si. Objevuje se u nich relativně nedostatek tvořivosti a fantazie (M. Hrdlička a V.

Hort,  2001).  Autista  nechápe  smysl  hry  ani  smysl  vítězství.  Je  velmi  složité

vzbudit v něm zájem o hru a tento zájem udržet (Sekce Autistik).“36

Snížení schopnosti imaginace výrazně ovlivňuje hru u těchto jedinců. 

8.3.3.1 Jednoduchá manipulace

42 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 125 s.
ISBN 80–7183–114–X.

48



Může se zdát, že někteří autisté se „zastavili“ na této úrovni hraní. Jejich hra

je jednoduchá. Jedinci se omezují na úzkou skupinu předmětů svého zájmu. Herní

vzorce stále opakují a těchto aktivit se dožadují. Do této oblasti řadíme známé

„hry“,  jako  je:  točení  kolečkem  autíčka,  ocucávání  cedulky  od  plyšového

medvídka, prohlížení si zblízka jedné kostičky ze stavebnice.43

8.3.3.2 Kombinační hra

U autistů se můžeme setkat i s hrou kombinační, u níž nejsou vysoké nároky

na  imaginaci  a  na  kontakt  s jinou  osobou.  Tato  hra  je  charakteristická

smysluplným spojováním předmětů. U autistů se do tohoto procesu často zapojují

stereotypní tendence – např. pokládání tužek do řady, stříhání provázků apod.

„Nezkoumají různé materiály různým způsobem. Mnohem častěji opakují do

nekonečna stejné „nesmyslné“ kombinace.“43

8.3.3.3 Funkční hra

Funkční hra nebo také hra „na něco“ je, jak uvádí M. Jelínková, pro jedince

s PAS  nedosažitelná.  Je  tedy  logické,  že  si  neosvojí  ani  hru  symbolickou

(předstíranou), která přirozeně vyplývá ze hry funkční.

8.4 Dělení autismu do osobnostních podskupin
podle L. Wingové

V 70. letech 20. století popisuje Lorna Wingová chování autistických jedinců

v interakčních procesech. Tyto sociální interakci dělí do tří skupin na:

� typ aktivní - zvláštní,

� typ pasivní,

� typ osamělý. Po roce 1996 doplňuje tuto trojici o typ čtvrtý:

� typ téměř normální.44

43 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 140 s.
ISBN 80–7183–114–X.
44 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 87 s.
– 90 s.  ISBN 80–7183–114–X.
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Důležité je zdůraznit prostupnost jednotlivých podskupin mezi sebou. 

B. Prizant sestavil tabulku, v níž se pokusil o objektivní popis jednotlivých

podskupin.44  Tuto  charakteristiku  uvádím  zvlášť  u  každého  typu  sociální

interakce.

8.4.1 Typ aktivní – zvláštní

Tento  typ  splňuje  podle  mého  názoru  předpoklady  laické  veřejnosti  o

autistech.  Zázračné  schopnosti  –  znalost  kalendáře  nazpaměť,  jízdních  řádů,

spočítané dlaždice v místnosti apod.

Do jisté míry je taková představa pravdivá, ale toto „nadání“ není takovým

darem, jak se může některým z nás zdát. Tito lidé jsou schopni imaginace a hry

„na něco.“ V jejich chování se často objevují repetitivní tendence (znalosti fyziky,

astronomie, řádů vlaků, rodokmenů), které jsou patologické z hlediska naléhavé

potřeby  tyto  tendence  uspokojovat.  Ulpívání  na  nich  je  středobodem  dění

autistických  jedinců.  „Aktivní,  ale  zvláštní  děti  mají  celou  řadu  sociálně

motivovaných problémů, které jsou spojeny s nedostatkem sociálního vědomí, a

velmi často udivují rodiče i učitele.“44 Jak T. Peeters uvádí, jsou u těchto jedinců

časté problémy v oblasti jejich chování. Své okolí dokážou zaměstnávat dokola se

opakujícími otázkami. Uvedu příklad rozhovoru dívky, kterou osobně znám a její

matky. Dívka chce telefonovat tetě: „Teta haló jo?“ „Zavoláme tetě.“ „ Jo?“ „Ano

– přijdeme domů a zavoláme tetě.“ „ Teta haló jo?“ „Už jsem ti řekla, že ano!“

„Jo? Teta haló jo?“ „A dost!“ „ Jo?“ „Něco jsem ti řekla!“  „Teta haló jo?“ ...

Ulpění této dívky na dané informaci setrvá do okamžiku zatelefonování tetě.

B. Prizant tento typ sociální interakce popisuje:44

� bezprostřední sociální interakce probíhá spíše s dospělými osobami

� v sociální  interakci  se  mohou  objevovat  repetitivní tendence,

idiosynkratické zaujetí, 

� verbální zvyklosti – ustavičné vyptávání,

� bezprostřední a i požděná echolálie,

� řeč může být jak komunikativní, tak nekomunikativní,
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� „nedostatečná  nebo  narušená  schopnost  hrát  určitou  roli,  špatné

vnímání  potřeb posluchače,  chybí  modifikace komplexnosti  jazyka

nebo jeho stylu, problémy se změnou tématu,“44

� jejich  zájem  cílí  spíše  k rutinním  tendencím  a  obsah  interakce

upozaďují,

� jsou schopni pochopit většinou extremní reakce stran druhých osob

během interakce s nimi,

� „aktivní interakce jsou méně sociálně přijatelné než pasivní interakce

(aktivně porušují kulturou podmíněné společenské konvence).“44

8.4.2 Typ pasivní

Autisté, kteří jsou řazeni svými projevy chování do pasivního typu, zpravidla

neinicují  žádnou činnost,  ale  jsou  schopni  na  výzvu  uposlechnout.  Neumí  se

projevovat spontánně. Pokud takového jedince odloučíme od rodičů, nerozvine se

u něj  separační úzkost. Tělesný kontakt je pasivní, ale je schopen ho přijímat.

„Lidé s autismem, kteří jsou převážně pasivního ladění, budou mít pravděpodobně

nejméně komplikací při integraci jak do školy, tak do společnosti. Pravděpodobně

zde nebude vznikat mnoho "třecích" ploch ve vztazích, při komunikaci, při hře.45

T.  Peeters  jako  projev  problémového  chování  u  těchto  jedinců  uvádí:

nekontrolovatelný  vztek,  škrábání,  sebezraňování,  vřeštění,  plivání  apod.  a

zároveň  jej  vysvětluje  absencí  nebo nedostatkem repetitivní  činnosti.  O tento

poznatek  opírá  své  tvrzení,  že  pokud  bude  těmto  jedincům  zachován  jejich

stereotyp a rituály, budou se chovat vesměs dobře.42

B. Prizant tento typ sociální interakce popisuje:44

� sociální postoj během interakce je značně omezený,

� „přijímání  postojů  druhých  iniciovaných  dospělými  a  iniciovaných

dětmi, pasivita může povzbudit interakci druhých dětí,“44

� kontaktní netečnost,

� pasivní typ sociální interakce může být verbální i nonverbální,

� bezprostřední echolálie se vyskytuje oproti opožděné častěji,

� poznávací schopnosti jsou na různé úrovni.

45 http://is.muni.cz/th/123892/pedf_b/definitiva_bc-do_is.txt
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8.4.3 Typ osamělý

Tento  typ  autistického  chování  v sociální  interakci je  nejvíce  podobný

autismu popisovanému L.  Kannerem.  Tito  jedinci  jsou chorobně  uzavření,  ke

svému okolí neteční. Odmítají jakýkoliv tělesný kontakt, čímž zpravidla nejvíce

trpí  matky těchto dětí.  Jedinec není  schopen zařadit  se do kolektivu,  nechápe

pravidla společnosti a vytváří si vlastní obranné vzorce chování. „Děti, které se

snaží hrát si s těmito osamělými dětmi s autismem, se mohou setkat s různými

odmítavými  reakcemi, které pramení z neschopnosti  zařadit se do kolektivu a

pochopit pravidla hry.“45

B. Prizant tento typ sociální interakce popisuje:44

� vyjma  uspokojování  specifických  potřeb  se  jedinec  téměř  ve  všech

sociálních interakcích projevuje netečně a uzavřeně,

� pomocné fyzické prostředky (např. lechtání) k uskutečňování interakce

s dospělými osobami,

� u těchto jedinců je nedostatek důkazů o verbální, nonverbální vzájemné

komunikaci a o vzájemné aktivitě či pozornosti,

� téměř nenavazují oční kontakt nebo jej neudrží či odmítají,

� „může se objevit repetitivní stereotypní chování,“44

� netečnost k bezprostředním událostem a změnám v jeho okolí,

� střední až těžké nedostatky v poznávacích schopnostech.

8.4.4 Typ „téměř normální“

Do typologické skupiny „téměř normální“ nelze zařadit příliš mnoho jedinců.

Tyto lidi lze označit za úspěšně napodobující sociální chování. Jejich aktivita je

zaměřena na co nejvíce shodné vzorce chování a jednání s ostatním sociálním

okolí. Jak uvádí T. Peeters, jejich používání jazyka je normální. Mohou své okolí

překvapit něčím, co by vzhledem k jejich úrovni neočekávalo.44

B. Prizant typ „téměř normální“ nepopisuje.

8.5 Kategorizace poruch autistického spektra
z hlediska funkčních úrovní
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Funkční  schopnosti  jedinců  s poruchami  autistického  spektra  se  v rámci

vnitřní  kategorizace  liší.  Na  podkladě  této  diferenciace  dělíme  pervazivní

vývojové  poruchy  do  tří  kategorií:  vysokofunkční  autismus,  středněfunkční

autismus, nízkofunkční autismus.

8.5.1 Vysokofunkční autismus

U těchto  lidí  se  objevují  v sociální  interakci  nepřiměřené  vzorce  chování.

Komunikační schopnosti jsou normální nebo mírně  porušené a objevují  se v ní

zvláštní projevy, s ulpívavými tendencemi a verbálními rituály. Ulpívání postihuje

i hru těchto jedinců. Dále se ve hře objevuje snížená schopnost chápání herních

pravidel.  Jejich  hra  je  konstrukční,  napodobivá,  čímž  je  vyloučena  hra

symbolická,  u níž  je předpoklad schopnosti  jedince rozlišovat  mezi  realitou  a

fantazií.  Inteligence  těchto  jedinců  se  pohybuje  v pásmu  nadprůměru  až

k subnormě.46

„Z celkového poctu dětí s PAS je vysokofunkčních autistů asi 11 – 34 %. Děti

s vysokofunkčním autismem jsou schopny dobré integrace do spolecnosti, ...“47

8.5.2 Středněfunkční autismus

Pro  tyto  jedince  je  typická  větší  míra  uzavřenosti  a  snížená  schopnost

navazovat kontakty. Snížení schopnosti se také projevuje v komunikační oblasti,

objevuje  se  echolálie,  nesprávné  používání  pronomin a  ulpívavé  verbální

tendence.  Hra  je  omezena  na  pohybové  stereotypie  a  objevují  se  v ní  prvky

konstrukční  hry.  Mentální  úroveň  se  pohybuje  v pásmu  od  lehké  mentální

retardace po středně těžkou mentální retardaci.47

46 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 8 s. ISBN 80–86856–16–X.
47 http://www.hk.apla.cz/clanky_a_zajimavosti/poruchy_autistickeho_spektra_lenka_lukesova.pdf
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8.5.3 Nízkofunkční autismus

Jedinci  s nízkofunkčním  typem  autismu  se  projevují  uzavřeně,  tudíž

s okolním prostředím nenavazují  téměř  žádné kontakty.  V sociální  interakci  se

projevují  výrazně  negativisticky.  Komunikace  je  omezena na skřeky a zvuky,

verbální projev je omezen na izolovaná slova a na nefunkční echolálii. Pokud si

hrají,  tak jejich hra  dosahuje  manipulační  úrovně.  Pro tento  typ  autismu jsou

typické  výrazné  stereotypie.  Mentální  úroveň  se  pohybuje  v rozmezí  těžké

mentální retardace až hluboké mentální retardace.47

8.6 Nespecifické symptomy v rámci poruch
autistického spektra

Mezi tyto symptomy se řadí:

� strach  (z  běžných  věcí  a  jevů;  tento  strach  může  mít  původ

v přecitlivělosti některých autistů na zvuk, světlo apod.),

� poruchy spánku, poruchy příjmu potravy,

� záchvaty vzteku, ničení věcí,

� autoagresi (tento projev v chování je považován za veliký problém –

ovlivňuje nejenom jedince samotného po stránce zdravotní, ale má

silný psychický a sociální dopad na okolí a je nutné jej minimalizovat

a vhodnými léky tento „záchvatovitý“ stav kompenzovat. „V situacích

zmatenosti, strachu, ve stavech, kdy nechápou, co se s nimi děje, kdy

je narušena jejich potřeba stereotypu, či se děje něco proti jejich vůli,

dochází k propuknutí autoagrese, která se projevuje kousáním rukou,

škrábáním  si  nehty  po  obličeji,  mlácením  se  do  hlavy,  kroucením

prstíků, trháním vlasů apod.“48

48 Kahounová, J. Dva různé pohledy na dětský autismus. 2004. 38 s. Absolventská práce.

54



9 Pervazivní vývojové poruchy v Diagnostickém
a statickém manuálu duševních poruch vydaným

Americkou psychiatrickou asociací

„Ve Spojených státech amerických Americká psychiatrická společnost vydává

od roku 1952 klasifikaci  DSM, (Diagnostic and Statistical  Manual  of  Mental

Disorders,  Diagnostický  a  statistický  manuál  duševních  poruch).  Ten  je

významnou a v mnohém určující předlohou pro V. díl (diagnózy F) mezinárodní

klasifikace ICD. Poslední revize (DSM IV-TR) vyšla roku 2000, pátá revize je

plánována přibližně na rok 2012.“49

Pro  diagnostikování  poruchy  autistického  spektra  není  v České  republice

běžné používat tento manuál. Ale jelikož se v něm jako v prvním objevil termín

pervazivní vývojové poruchy, považuji za vhodné jej uvést, a to hned ze dvou

důvodů. Prvním důvodem je možnost vytvořit si názor na nahlížení problematiky

autismu dříve (DSM – III) a v současné době (DSM – IV), za druhé jej uvádím

jako  porovnávací  materiál  k MKN-10,  která  je  v českém  zdravotnictví  běžně

užívána. 

9.1 Pervazivní vývojové poruchy v DSM – III
(1980)

V tomto  diagnostickém  manuálu  byly  pervazivní  vývojové  poruchy

charakterizovány jako narušení vývoje mnohočetných základních psychologických

funkcí. Jak uvádí M. Hrdlička, tato definice platí v rámci DSM dodnes.24 

V roce  1987  proběhla  revize  DSM–III  a  vznikl  manuál  DSM–III–R.50

Provedené revize se dotkly i oblasti pervazivních vývojových poruch. V DSM-III

byla  uvedena  spojitost  vyššího  socioekonomického  statutu  rodin,  z nichž  jsou

autistické děti. Toto tvrzení bylo na základě výzkumu vyvráceno a z DSM-III-R

vyškrtnuto.51

49 http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
50 http://wikipedia.infostar.cz/d/di/diagnostic_and_statistical_manual_of_mental_disorders.html
51http://is.muni.cz/th/166967/pedf_b/Zivot_rodiny_s_ditetem_s_autismem_a_jeji_postaveni_ve_sp
olecnost.pdf
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9.2 Pervazivní vývojové poruchy v DSM-III-R

Od  roku  1989  byly  autistické  potíže  diagnostikovány na  základě

Diagnostického a  statického manuálu DSM-III-R,  v němž byly  popsány různé

projevy  abnormního  chování.  Struktura  tohoto  manuálu  byla  rozdělena  do  tří

oblastí.52

9.2.1 Odstavce DSM-III-R

� Odstavec A – Kvalitativní snížení sociálních interakcí.

� Odstavec B – Kvalitativní snížení slovní a neslovní komunikace a

aktivit z představivosti.

� Odstavec C – Zřetelné omezení oblasti aktivit a zájmů.

Po DSM-III-R následoval dodnes platný manuál DSM-IV.

9.3 Pervazivní vývojové poruchy v DSM–IV (1994)

Soubor pervazivních vývojových poruch podle DSM-IV zahrnuje následující

poruchy:

� Autistická porucha.

� Aspergerova porucha.

� Dětská desintegrovaná porucha.

� Rettova porucha.

� Jinak nespecifikované pervazivní vývojové poruchy (PDD – NOS).

Pro neuropsychiatrické vyšetření  dílčích symptomů  se v běžné praxi  užívá

spíše Diagnostický a statický manuál.

Pro porovnání popíši kriteriální hodnocení jedné z pervazivních vývojových

poruch za použití obou konceptů.

52 Vocilka, M. Autismus.  Praha : TECH-MARKET, 1996. 11 s. - 12 s. ISBN 80–902134–3-X.
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9.3.1 Diagnostická kritéria DSM–IV pro Autistickou
poruchu

Diagnostická kriteria jsou uspořádána do tří hlavních kategorií a do kategorie

závěrečné, v níž jsou zařazeny nespecifické rysy.

První  kategorie  je  dále  dělena  na tři  odstavce A,  B a  C.  Aby mohla být

stanovena  diagnóza  Autistická  porucha,  musí  jedinec  splňovat  nejméně  šest

symptomů, které jsou popsány v kategorii první (minimálně dva symptomy z A

odstavce, minimálně jeden symptom z B a jeden z C odstavce).53

9.3.1.1 Kategorie I.

Odstavec A – Kvalitativní narušení sociální interakce

Mezi příznaky se v tomto odstavci řadí:

� jedinec není schopen přiměřeně užívat nonverbálních projevů chování

v různých sociálních situacích,

� jedinec není schopen vzhledem k dosažené vývojové úrovni vytvářet

vztahy se svými vrstevníky,

� u jedince se vyskytuje snížená míra spontaneity při sdílení radostí a

zájmů s ostatními a jedinec neprojevuje potěšení ze společné činnosti,

� „Nedostatečná schopnost sociální a emocionální empatie (neúčastní se

jednoduchých sociálních hříček,  preferuje  činnost  o  samotě,  ostatní

lidi může využívat jako pomocníky nebo "mechanické" pomůcky).“53

53 http://www.autismus.cz/diagnostika/mkn-10.html
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Odstavec B - Kvalitativní narušení komunikace

Mezi symptomy v druhém odstavci patří:

� vývoj  řeči  je  opožděn  nebo se  řeč  nevyvine  a  jedinec  nemá  snahu  o

kompenzační techniky (např. gesta),

� snížená schopnost podnítit a udržet rozhovor s ostatními,

� jedinečné prvky v používaném jazyku, opakované a stereotypní tendence

v řečovém projevu,

� „Chybí  různorodá,  spontánní,  symbolická  a  sociálně  napodobivá  hra

odpovídající vývojové úrovni.“53

Odstavec  C  -  Omezené,  opakující  se  nebo  stereotypní vzorce  chování,

zájmů nebo aktivit

První kategorie je uzavřena symptomy:

� nápadné upoutání jedince na jednu  či  více věcí nebo činností, které se

vyznačuje  neobvyklou  intenzitou  tohoto  upoutání  nebo  neobvyklým

předmětem zájmu, činnosti,

� „Zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinní činnosti,

odpor ke změnám (mladší děti mohou mít katastrofální reakce na drobné

změny ...“53

� stereotypní a ritualizující se motorické pohyby,

� „Nepřiměřeně dlouho trvající zaujetí částmi předmětů.“53 

9.3.1.2 Kategorie II.

Před třetím rokem věku se u dítěte projeví opožděný vývoj nebo abnormality

v jeho  chování  v následujících  třech  symptomatologických  oblastech  (min.

v jedné z nich):

� sociální interakce,

� jazyk ve vztahu k sociální komunikaci,

� symbolická, fantazijní hra.53
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9.3.1.3 Kategorie III.

„Diagnostická  kritéria  dětské  dezintegrační  poruchy,  Rettova  syndromu  či

Aspergerova syndromu lépe nevyhovují.“53

9.3.2 Nespecifické rysy

Mezi nespecifické rysy patří:

� nerovnoměrný profil  poznávacích schopností (symptom introverze –

schopnost číst bez porozumění danému textu - hyperlexie54),

� řečový projev ve 3. osobě singuláru – nepoužívá ich-formu,

� je zjevná snížená schopnost praktické aplikace gramatiky

� obvykle  u  dětí  s vysoce  funkčním  autismem  (jedinec  s vysoce

funkčním autismem není mentálně opožděný a je schopen částečného

samostatného fungování; IQ takového jedince je vyšší než 70 bodů55)

převažuje úroveň expresivního jazyka nad receptivním,

� snaha  vyhnout  se  přímému  pohledu,  jedinec  spíše  upřednostňuje

pohled koutkem oka – tzv. periferní zrakové vnímání,

� „snížená  schopnost  imitace  pohybů,  nachýlená  chůze  či  chůze  po

špičkách, tleskání, luskání prsty,“53

� jedinec je fascinován běžnými pohyby (zaujetí v točení věcí apod.),

� hypersenzitivita,

� problémy v oblasti příjmu potravy a spánku,

� problémy v oblasti chování v interakčních situacích i o samotě (např.

nadměrná agresivita ke svému okolí, ale i namířená proti své osobě),

� „nepřiměřené emocionální reakce (bezdůvodný pláč nebo smích,

střídání nálad, afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných

situacích)."53 

U jedinců  s poruchou  autistického  spektra  se  vyskytují  i  další  specifické

symptomy, které svou povahou nejsou významně podstatné v rámci kriteriálního

diagnostikování. Ale faktem je, že se tyto projevy vyskytují téměř u jedné třetiny

54 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=hyperlexie
55 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 15 s. ISBN 80–7178–813–9.
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všech postižených autismem. Do této symptomatické skupiny se řadí: hyper- nebo

hypoaktivita,  sluchová,  zraková  hyper  –  nebo  hyposensitivita,  sebezraňující

tendence, nekontrolovatelné výbuchy agresivních projevů chování, kolísání nálad

apod.56

56 Gillberg, CH., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 1998. 38 s.
ISBN 80–7178–201–7.
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10 Pervazivní vývojové poruchy
v kodifikovaném systému Mezinárodní

klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních
problémů

Prof.PhDr.Rudolf  Kohoutek,CSc  formuloval  termín  „pervazivní  vývojové

poruchy“  jako:  „Všepronikající vývojové  poruchy,  které  záporně  mění

motorickou,  emoční,  volní,  kognitivní,  řečovou  -  celou  osobnostní  a

psychosociální  úroveň  dítěte,  což  mu  zabraňuje  úspěšně  se  adaptovat  ve

společnosti.“57

„Slovo pervazivní znamená, že je zasaženo něco hluboko v člověku, něco, co

zasahuje celou jeho osobnost. To je případ lidí s autismem. To, co dává našemu

životu smysl,  je komunikace s jinými  lidmi, schopnost rozumět  jejich chování,

zacházet s podněty, orientovat se v situacích a jednat s okolním světem tvořivým

způsobem.  Jsou  to  právě  tyto  oblasti,  které  jsou  pro  postižené  autismem

nejobtížnější.“58

10.1 Pervazivní vývojové poruchy v MKN-10
(1994)

Mezi pervazivní vývojové poruchy se podle MKN-10 (číselné označení za

zkratkou značí přepracovanou původní podobu konceptu MKN) řadí:

� Dětský autismus.

� Aspergerův syndrom.

� Jiné desintegrační poruchy.

� Rettův syndrom.

� Atypický autismus.

� Jiné pervazivní vývojové poruchy.

57 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pervazivni-vyvojove-poruchy
58 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 11 s.
ISBN 80–7183–114–X.
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� Nespecifikované pervazivní vývojové poruchy (hyperaktivní porucha

– s mentální retardací,

- se stereotypními pohyby.)

M. Hrdlička poukazuje na fakt, že DSM-IV obsahuje méně diagnostických

jednotek než MKN-10. Lze tedy říci, že manuál DSM-IV není tak podrobný, jako

koncept MKN-10.

10.1.1 Diagnostická kritéria MNK-10 pro Dětský autismus

Stejně  jako  u  DSM-IV  je  diagnostický  koncept  rozdělen  do  tří  hlavních

oblastí. MKN-10 exaktně určuje diagnostická kritéria pro dětský autismus (dále

jen DA).

V desáté revizi Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí je dětský autismus

popisován jako: „ Typ pervazivní vývojové poruchy, která je definována:

přítomností  abnormálního  nebo  porušeného  vývoje,  manifestujícího  se

před věkem tří let a 

charakteristickým  typem  abnormální  funkce  všech  tří  oblastí

psychopatologie,  kterými  jsou  reciproční  sociální  interakce,

komunikace  a  opakující  se  omezené  stereotypní  chování.  K těmto

specifickými diagnostickým rysům dále přistupuje běžně škála dalších

nespecifických problémů, jako fobie, poruchy spánku a jídla, návaly

zlosti (temper tantrum) a agrese namířená proti sobě.“59

10.1.1.1 MKN-10, F 84.0 - Odstavec A

„Abnormální nebo narušený vývoj je patrný před věkem tří let, a to nejméně

v jedné z následujících oblastí:

1.  Receptivní nebo expresivní řeč užívaná v sociální komunikaci.

2.  Vývoj sociálních selektivních vazeb nebo reciproční sociální interakce.

3.  Funkční nebo symbolická hra.“36

59 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky: Mezinárodní klasifikace nemocí –
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10.
decenální revize. BOMTON agency, s.r.o., 2008.
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10.1.1.2 MKN-10, F 84.0 - Odstavec B

„Celkem musí být přítomno nejméně šest symptomů, uvedených pod bodem

(1), (2) a (3), přičemž nejméně dva z bodu (1) a nejméně jeden, jak z bodu (2), tak

z bodu (3):

1 Kvalitativní abnormality v     reciproční sociální interakci se projevují nejméně  

ve dvou ze čtyř následujících oblastí:

1.1 neschopnost přiměřeně užívat pohledu z očí do očí, výrazu tváře, postoje

těla a gest k sociální interakci,

1.2 neschopnost rozvíjet (způsobem přiměřeným mentálnímu věku a navzdory

hojným  příležitostem)  vztahy  s vrstevníky,  které  se  týkají  vzájemného  sdílení

zájmů, aktivit a emocí,

1.3 nedostatek sociálně emoční reciprocity, což se projevuje narušenou nebo

deviantní  reakcí  na  emoce  jiných  lidí,  nedostatečné  přizpůsobování  chování

sociálnímu  kontextu  nebo  slabá  integrace  sociálního,  emočního  a

komunikativního chování,

1.4 chybí spontánní snaha o zábavu, zájmy nebo aktivity s jinými lidmi (např.

ukazovat, přinášet předměty zájmu jiným lidem nebo na ně upozorňovat).

2  Kvalitativní  abnormality  v     komunikaci  jsou  zřejmé  alespoň  v     jedné  

z     následujících oblastí:  

2.1  rozvoj  mluvené řeči  je  opožděn nebo úplně  chybí  a  není  snaha tento

nedostatek kompenzovat používáním gest nebo výrazem tváře jako alternativní

způsob komunikace (často chybí předcházející komunikativní žvatlání),

2.2 relativní neschopnost začít nebo udržet konverzaci (ať už je schopnost řeči

na jakékoli úrovni), kde je třeba recipročně reagovat na komunikaci jiné osoby,

2.3 stereotypní a opakující se používání jazyka nebo idiosyntaktické užívání

slov nebo frází,

2.4 nedostatek různých spontánních her nebo  společenských her.
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3  Omezené,  opakující  se  stereotypní  vzorce  chování, zájmů  a  aktivit  se

projevují alespoň v jedné z     následujících oblastí:  

3.1 stálé zabývání se jedním nebo více stereotypními a omezenými zájmy,

které jsou abnormální co do obsahu či zaměření, nebo se zabývá jedním i více

zájmy, které jsou abnormální ve své intenzitě a přesně vymezeném druhu, i když

ne v obsahu a zaměření,

3.2 zdánlivě  kompulzivní lpění na specifických, nefunkčních rutinách nebo

rituálech,

3.3  stereotypní  a  opakující  se  motorické  manýry,  které  zahrnují  buď

poklepávání, nebo kroucení rukama,prsty - anebo komplexní pohyby celého těla,

3.4 zájem o části  předmětů nebo zájem o nefunkční prvky hraček (jako je

např. vůně, omak, hluk nebo vibrace, které vytvářejí).“36

10.1.1.3 MKN-10, F 84.0 - Odstavec C

„Klinický obraz nelze přičíst jiným pervazivním vývojovým poruchám: 

� specifické vývojové poruše receptivní  řeči  (F82,0)  se sekundárními

sociálně emočními problémy, 

� reaktivní poruše vztahů (F94,1),

� desinhibičnímu typu náklonnosti (F94,2), 

� mentální  retardaci  (F70  –  F72),  s některou  přidruženou  poruchou

emocí nebo chování,

�  schizofrenii (F20-) s neobvykle časným vznikem,

�  Rettově syndromu (F84,2).“36

64



Oba uvedené diagnostické koncepty jsou v běžné praxi využívané.

Při porovnání těchto diagnostických nástrojů si můžeme všimnout, že DSM-

IV neobsahuje tolik diagnostických jednotek jako MKN-10:60

MKN-10     DSM-IV

- Dětský autismus (F. 84.0) Autistická porucha

- Atypický autismus (F 84.1) Pervazivní vývojová

                                                                                  porucha jinak 

                                                                                  nespecifikovaná

- Aspergerův syndrom (F 84.5) Aspergerova porucha

- Jiná desintegrační porucha v dětství (F 84.3) Desintegrační porucha 

                                                                                  v dětství

- Rettův syndrom (F 84.2) Rettova porucha

- Hyperaktivní porucha s mentální ×

  retardací a stereotypními pohyby (F 84.4)

- Jiné pervazivní vývojové poruchy (F 84.8) ×

- Pervazivní vývojová porucha ×

  nespecifikovaná (F. 84. 9).

 M.  Hrdlička  uvádí,  že  byla  zkoumána  diagnostická  kritéria  čtyř

diagnostických  manuálů.  Mezi  těmito manuály  byly  i  Diagnostický a statický

manuál  duševních  poruch  a  Mezinárodní  klasifikace  nemocí  –  10.  revize.

Z výzkumu vyšlo, že nejpřesnějším diagnostickým nástrojem je MKN-10.61

60 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 14 s. ISBN 80–7178–813–9.
61 http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2005/04/05.pdf
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11 Jedinec s poruchou autistického spektra
z lékařského hlediska

Bývá  pravidlem,  že  lékař  je  první,  koho  rodiče  navštíví  v případě,  že

nepovažují zdravotní stav svého dítěte za zcela v pořádku. Rodiče často získávají

potřebné  informace  ze  všech  dostupných,  ne  vždy  věrohodných,  zdrojů.  M.

Vocilka uvádí:  „Mnoho rodičů  musí  bojovat  proti  pocitu viny,  který  je  navíc

podporovaný zkreslenými  informacemi  z médií.  Praktický lékař  zde může hrát

významnou roli například již tím, že uklidní rodiny informacemi o organickém

původu  autismu.“62 Ve  Zdravotnických  novinách  z roku  2002  (č.  13)  byl

publikován článek na téma Autismus a Aspergrův syndrom pod mikroskopem,

v němž  odpovídali  přední  čeští  lékařští  odborníci  na  nejrůznější  otázky.  M.

Hrdlička – přednosta  dětské psychiatrické kliniky pražské Fakultní  nemocnice

Motol  –  odpověděl  na  otázku,  co  by  měli  vědět  dětští  praktičtí  lékaři  o

problematice autismu, následovně: „Praktičtí pediatři  by měli  být  přinejmenším

senzitivní k podezření, že se jedná o tuto poruchu. Často se stává, že rodičům

jejich podezření rozmlouvají a další vyšetření odkládají na pozdější dobu. Kdyby

se podařilo  dosáhnout toho, že by praktičtí  lékaři  měli  rámcovou představu o

autismu a věděli, kam mají pacienta odeslat, bylo by to dostatečné.“63

Praktický lékař, pediatr nebo jiný odborník musí svou domněnku o postižení

nechat potvrdit u lékařů, kteří jsou v této oblasti specializovaní. Diagnostického

procesu se účastní odborníci z mnoha medicínských oborů. Pro rodiče i pro dítě je

peripetie mnoha vyšetření  psychicky i  fyzicky velmi náročná,  avšak nezbytná.

Stanovení  správné  diagnózy  je  nutným  předpokladem  pro  vytvoření  vhodné

následné intervence.

V rámci profesní způsobilosti je z lékařského hlediska pro vyšetřování jedince

a následné stanovení diagnózy kompetentní psychiatr.

62 Vocilka, M. Autismus.  Praha : TECH-MARKET, 1996. 14 s. ISBN 80–902134–3-X.
63 http://www.brno.apla.cz/clanky/ZN-13-2002-A-AS-pod-mikroskopem.htm
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Do diagnostického  procesu  vstupují  další  lékaři,  kteří  jsou  specializování

v oborech:  neurologie,  genetika,  biochemie,  otorinolaryngologie,  foniatrie,

oftalmologie  a  lékaři  z oborů,  kteří  se  účastní  diagnostiky  pervazivních

vývojových poruch zřídka – v závislosti  na individuální povaze postižení  a na

vyžádání ošetřujícího lékaře

 Při  diagnostice  se  využívá  různých  zobrazovacích  metod,  jako  je  např.

magnetická resonance mozku.

Hlavní  přínos  odborníků  z oblasti  medicíny  pro  jedince  s pervazivními

vývojovými  poruchami spočívá v časném odhalení  tohoto postižení,  v přesném

stanovení diagnózy a doporučení vhodné následné terapie.

11.1 Etiologie poruch autistického spektra

Etiologie poruch autistického spektra není doposud objasněna. V rámci PVP

probíhají  výzkumy,  které  přináší  dílčí  výsledky  a  objasňují  u  některých  PAS

příčiny jejich vzniku.

S jistotou lze říci,  že se jedná o poruchy vývojové a na základě  výzkumných

výsledků je značný etiologický význam přisuzován genetickým vlivům. Je patrná

převaha výskytu autismu u jedinců mužského pohlaví. L. Propper uvedl v rovce

2003  na  listopadové  konferenci  v Praze  na  téma  Autismus:  „„Fenotypová

variabilita příznaků  je interindividuální a interfamiliární;  výsledky dosavadních

prací podporují hypotézu o multifaktoriálním typu dědičnosti, kdy vliv kombinace

či interakce 2 až 10ti dosud známých genů a spoluúčast dalších faktorů působících

zejména v časných  fázích  vývoje  (např.  pre-,  peri-,  i  časná  postnatální  rizika,

rubeola a další infekce,  alkohol, thalidomid, valproát),  se podílí  na výsledném

fenotypu.“

L.  Propper  uvádí  v jeho  souhrnné práci  o  neurobiologii  dětského autismu

z roku 2003 dělení autismu podle Gillberga na základě zjistitelnosti jeho příčin na:

� Familiární autismus (8,5%),

� Autismus spojený s diagnostikovatelnou poruchou (37%),

� Autismus s nespecifickými projevy mozkového poškození bez nálezu

diagnostikovatelné poruchy v rodinné anamnéze (46%),
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� autismus  bez  anamnézy  diagnostikovatelné  medicínské poruchy

v rodinné anamnéze a bez zjevné poruchy CNS (8,5%).

V centrální  nervové  soustavě  byly  zaznamenány  změny  u  autistickým

pacientů, především v těchto částech mozku:

� mozková kůra,

� temporální část mozku a limbický systém,

� frontální lalok,

� parietální lalok,

� caudatum,

� cerebellum,

� mozkový kmen a

� komorový systém.

11.1.1 Změny v centrální nervové soustavě – strukturální
nálezy

11.1.1.1 Celková velikost a objem mozku, morfologie mozkové

kúry

U  54%  autistů  byly  popsány  kortikální  změny  typu  polymicrogyrie,

schizencephalie a macrogyrie (Piven et al,  1990). Takovéto abnormální změny

popisovali ve svých studiích již v letech 1985 Kemper a Bauman. V letech 1992

Filipek  et  al.  zveřejnili  studii  o  zvětšení  celkového  objemu mozku  u  vysoce

funkčního,  ale  i  u  nízce  funkčního  typu  autismu.  Další  studie  uvažují  na

nejmarkantnější  zvětšení  ve střední  sagitální  čáře (Piven et  al,  1992),  zvětšení

objemu postranních  mozkových komor a zvětšení  celkového objemu mozkové

tkáně  (Piven et  al,  1995).  „Následující  analysa  těchto dat  prokázala selektivní

zvětšení  kůry v oblastech  okcipitálního,  parietálního a temporálního laloku při

normální velikosti  kůry frontálního laloku (Piven et al,  1995 a 1996). Některá

MRI měření našla shodu ve zvětšení celkového objemu mozku při porovnání jak

se zvětšenou hmotností mozku postmortem (Bailey et al, 1993), tak se zvětšením

obvodu hlavy u pacientů s autismem (Bailey et al, 1995; Lainhart et al, 1997).“64

64 Propper, L. Neurobiologie dětského autismu. Praha, 2003. [Konference]
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11.1.1.2 Změny v temporální části mozku a v limbickém systému

„Korová i podkorová oblast temporálního laloku souvisí se sociálně emočními

funkcemi a schopnostmi, a proto se v současnosti  dostává u autismu do centra

výzkumného zájmu.“87  L.  Propper uvádí v jeho souhrnné práci  o neurobiologii

dětského autismu z roku 2003 významnou redukci objemu amygdaly u autistů a

patrné zmenšení hippocampu oproti fyziologické struktuře mozkové tkáně.

Dr.  Aylward et  al.  (1999) uvedl  v jedné odborné studii  markantní  redukci

objemu amygdaly, zvýšenou denzitu neuronů v oblasti nucleus medialis, corticalis

a centralis  (Abell  et  al.,  1999; Kemper a Bauman,  1992) a relativní  zmenšení

hippocampu. Ve stejném roce vznikla další studie od Abell et al. o redukci šedé

hmoty v přední části amygdaly a její zvětšení v části zadní. 42

11.1.1.3 Změny ve frontální laloku

V roce  2003  prezentuje  L.  Propper  ve  své  práci  Neurobiologie  dětského

autismu nové poznatky. Říká, že lobus frontalis se podle nových studií úzce pojí

se sociální dovedností a kognitivně emoční integrací.

I když nebyly v tomto úseku  popsány  změny objemu mozku, tak se i nadále

tato oblast zkoumá, obzvlášť část orbitální a mediální na prefrontálním cortexu. 

11.1.1.4 Změny v parietálním laloku

Filipek et.al.  uvedl  v letech 1992 a 1996 na pole odborné medicíny nový

poznatek o místním zvětšení bílé hmoty bilaterálně v zadních částech parietálních

laloků.

Corpus  callosum  je  spojovacím  článkem  mezi  hemisférami  a  nižšími

mozkovými  strukturami.  Jeho  funkce  spočívá  především  v interhemisferálním

přenosu informací.  Jak bylo  prokázáno,  u autistů  je spojení  mezi  hemisférami

oslabeno – zejména v zádní části corpus callosum.42
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11.1.1.5 Změny v corpus caudatum

Porucha  funkce  caudata  je  spojována  se  vznikem  obsesivních  a

kompulzivních projevů chování. „Specifická souvislost, jak popsal Dr. Sears et al.

(1999), se vyskytuje mezi zvětšením caudata a stereotypními rituály.“42

11.1.1.6 Změny v cerebellární struktuře

„V  minulosti  bylo  na  tuto  oblast  u  autismu  zaměřeno  nejvíce  zájmu.

Courchesne  a  další  autoři  (Buňuel,  1988;  Courchesne  et  al,  1988  a  1994;

Murakami et al.,  1989; Piven et al,  1992; Saitoh a Courchesne,  1998) popsali

významnou  redukci  velikosti  mozečkových  lobulů  VI  a  VII  oproti  normální

velikosti  lobulů  I  až V, hypo- a hyperplasii  mozečkových hemisfér, významný

úbytek Purkyňových buněk zadní části vermis (lobuly VI až X).“42

Mozeček  je ta část  mozku,  která  přijímá informace o vnějším světě,  tyto

informace zpracovává a připravuje mozek na adekvátní  reakci,  odpověď.  Aby

mohl tento proces probíhat, jsou zapotřebí zmíněné Purkyňovy buňky, jichž je u

autistů kritický nedostatek.65

Strukturální změny v mozečku do značné míry souvisí s mentální retardací.

11.1.1.7 Změny mozkového kmenu

Mozkový kmen se skládá z několika dílčích částí – medulla oblongata, pons

Varoli  a  mesencephalon.  Právě  významné  zmenšení  prodloužené  míchy  a

mezimozku  popisuje  v etiologických  souvislostech  problematiky  autismu

Hashimoto et. al.42

11.1.1.8 Změny v komorovém systému

Mozkové komory jsou čtyři.  Mozkové komory vytvářejí  mozkomíšní mok,

který je fyziologický bezbarvý, čirý.

65 http://www.brno.apla.cz/aplajm_lide.htm
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„T ři komory jsou uloženy v předním mozku, uvnitř každé hemisféry je jedna

postranní komora, která je největší. Postranní komory se člení na tělo a tři rohy,

přední roh, zadní roh a dolní roh. Mezi pravým thalamem a hypothalamem je třetí

komora, která se směrem dozadu zužuje. V zadním mozku, pod mozečkem, je

čtvrtá  komora,  spojená  s  třetí  komorou  úzkým  kanálkem.“66 Do  oblasti

strukturálních změn komorového systému významných pro etiologii autismu jsou

řazeny změny velikosti IV. komory (Gaffney et al., 1987),  III. komory  (Jacobsen

a Tamkin, 1998) a postranních komor (Campbell et al., 1982; Rosenbloom et al.,

1984), ale jednotnost mezi specifickými nálezy není.42

Změny v mozkové struktuře jsou prokazatelné díky zobrazovacím metodám:

� CT,

� MRI, 

� SPECT,

� PET,

� fMRI.

 Stejně tak jsou nevyvratitelné i důkazy o změnách v genetickém uspořádání

genové struktury.

Jiné etiologické vlivy vzniku autismu nejsou doposud vědecky prokazatelné a

vyskytují se ve fázi bádání a výzkumných projektů.

Nejvíce je z PAS prozkoumaný DA.

66 http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
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11.2 Psychiatrická diagnostika

„... Ve dvou a půl letech nastal zvrat. Přestal mluvit, ztratil o knížky zájem,

začal  je  trhat  a  choval  se  divně.  Od  té  doby  se  datovalo  mé  martýrium  -

absolvování  desítek  nejrůznějších  vyšetření:  psychologické,  psychiatrické,

neurologické  (EEG,  rentgen  hlavy),  genetické,  endokrinologické,  vyšetření  na

fenylketonurii  -  vše s  negativním výsledkem.  Nikdo mi  neřekl,  co chlapci  je,

marně jsem se snažila najít odpověď v odborné literatuře. Všechna ta vyšetření

jsem  si  vyjednávala  sama  podle  vlastního  uvážení,  volala  jsem  na  články

uveřejněné  v  časopisech.  Nikdo  z  dětských  lékařů  mi  neporadil.  Teprve

psychiatrička MUDr. Nesnídalová stanovila diagnózu ...“67

Podobných článků je možné nalézt v různých pramenech mnoho. Otázkou je,

proč? Je tento stav způsoben nedostatečnou informovaností rodičů stran dětských

lékařů,  jejich  neochotou volit  vyšetřovací  postupy,  které  nejsou v běžné praxi

obvyklé  nebo  jsou  snad  dětští  lékaři  nedostatečně  informováni  o  této

problematice?  Nebo  se  objevují  tendence  u  dětským  praktických  lékařů

stanovovat  diagnózy  v rámci  pravidelných  ambulantních  prohlídek  –  i  přes

uvědomování si rizika určení mylné diagnózy ...?

Stanovit  diagnózu porucha autistického spektra je vzhledem k neobvyklosti

tohoto  postižení  nesnadné.  Specializovaní  lékaři  a  specializovaná  centra  jsou

schopni  poruchu  včas  zachytit,  ale  terénní  odborníci,  speciální  pedagogové,

pediatři  ...  mají  v této  oblasti  poměrně  malou  zkušenost.  „Pokud  má  být  ale

zachycen  co  největší  počet  dětí  v co  nejrannějším věku,  je  zapotřebí,  aby  co

nejširší  počet  odborníků  byl  schopen v populaci  vyslovit  alespoň  podezření na

poruchu autistického spektra.“68

Diagnostikování autismu se v psychiatrii opírá o klinické hodnocení, které je

založeno především na pozorování jedince a na přímém kontaktu s ním. Důležitou

složkou  diagnostického  procesu  jsou  anamnestické  údaje,  v nichž  se  lékař

67 http://www.autismus.cz/pribehy/pribeh-rodice-pred-35-lety.html
68 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 92 s., 39 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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zaměřuje  především  na  nástup  prvotních  příznaků  a  na  vývoj  onemocnění.

Významným kriteriálním vodítkem jsou Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-

10)  a  standardizované  diagnostické  nástroje  (viz.  kapitola  Standardizované

diagnostické nástroje).69

11.2.1 Diferenciální diagnostika

Je častým  jevem,  že  porucha  autistického  spektra  se  váže s typově  jiným

postižením.  Tento  fakt  je  jedním  z důvodů  mylně  stanovené  diagnózy,  resp.

nestanovené  vůbec.  Je  nutné  provést  vysoce  odborná  vyšetření,  na  jejichž

podkladě budou jednotlivá postižení definována.

Diferenciální  diagnostika  je  tedy  proces  rozlišování  mezi  jednotlivými

postiženími a vymezení těchto postižení oproti ostatním.

V rámci psychiatrické diferenciální diagnostiky suspektní PVP vyděluje M.

Hrdlička s V. Hortem tato postižení:70

� mentální  retardace,  podprůměrný intelekt  (lehká mentální  retardace,

střední mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální

retardace),

� specifické vývojové poruchy, zejména řeči a jazyka,

� schizofrenie,

� elektivní mutismus,

� sociální anxiózní porucha v dětství,

� demence u jiných určených nemocí zařazených jinde (v dětství),

� obsedantně-nutkavá porucha,

� stereotypní pohybové poruchy,

� reaktivní porucha příchylnosti dětí,

� dysharmonický vývoj jedince se schizoidními tendencemi.

69 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 92 s., 39 s. ISBN 80–7178-
813–9.
70 http://www.cls.cz/dokumenty2/os/r012.rtf
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Mentální retardace tedy nepatří mezi pervazivní vývojové poruchy, je to stav

zastaveného nebo neúplného duševního vývoje a postižené jsou všechny složky

inteligence, mezi něž patří schopnosti:

poznávací,

řečové,

motorické a 

sociální.

M.  Hrdlička  zdůrazňuje,  že  existuje  riziko  zaměnit  poruchu  autistického

spektra s některou poruchou emocí nebo chování, která je přidružená k mentální

retardaci.71

Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka jsou v MKN-10 charakterizovány

jako  narušení  normálního  způsobu  osvojování  jazyka  v porovnání

s fyziologickými vývojovými stádii. K specifickým poruchám řeči a jazyka jsou

často přidruženy poruchy v oblasti emocí a chování.

Schizofrenie způsobuje u jedince typickou deformaci myšlení a vnímání. Pro

toto postižení  jsou charakteristické bludy a halucinace.  „Absence specifických

psychotických  příznaků,  jako  jsou  bludy  a  halucinace,  doplňuje  diferenciální

diagnostické  odlišnosti  DA  oproti  schizofrenii.  Pacienti  s diagnostikovaným

autismem ovšem mohou později  onemocnět  schizofrenií  jako další  nezávislou

poruchou,  s pravděpodobností  odpovídající  běžnému  výskytu  schizofrenie

v populaci – kolem 1%.“72

Elektivní mutismus lze označit také jako výběrovou nemluvnost nebo mluvní

negativismus.  Dítě  se projevuje  hlasově  různě,  podle toho kde nebo s kým je

v interakci. Dítě tedy je schopné hlasového projevu a mluvené řeči rozumí. Toto

postižení  je  založeno  na  neurotickém  podkladě.  J.  Koutek  vyděluje  a

charakterizuje  problematiku  elektivního  mutismu:  „0,3-0,8/1000 dětí,  častěji  u

dívek, ve specifických situacích důsledné mlčení, dítě je schopné mluvit, porucha

trvá alespoň 1 měsíc.“73

Sociální  úzkostná  porucha  v dětství  je  v MKN-10  charakterizována  jako

obava z cizích lidí, jako obava z nepochopení sociální situace. O tomto postižení

71 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 56 s. ISBN 80–7178–813–9.
72 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 57 s. – 58 s. ISBN 80–7178–
813–9.
73 spp.ippp.cz/download/studijni-materialy/pedopsychiatrie.pdf
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se  hovoří  v případě  jeho  výskytu  v útlém  věku  jedince  a  projevy  spojené

s poruchou jsou neobvyklé, doprovázené sociálním selháním.

„Demence  v dětství  je  vel,mi  vzácnou  diagnózou  a  bývají  spjaty  s jasně

etiologicky definovaným postižením centrální nervové soustavy...  Teoreticky se

ovšem autismus může rozvinout i u dětí takto neurologicky postižených, jednalo

by  se  ovšem  o  velmi  vzácnou  koincidenci  a  velmi  obtížnou  diferenciální

diagnózu.“74

Obsedantně-nutkavá  porucha  mnohé  napoví  již  svým  názvem.  Jelikož  u

autistů bývají časté ritualizované činnosti a stereotypie, svádí mylně uvažovat o

obsedantně-nutkavé poruše, která se taktéž vyznačuje vtíravými  myšlenkami a

nutkavými  činy.  „Obsedantně  kompulzivní  porucha  je  častá,  chronická  a

handicapující  porucha  charakterizovaná  obsesemi  a  kompulzemi.  Obsese  jsou

rekurentní,  nutkavé  a  stresující  myšlenky,  představy  nebo  impulzy,  zatímco

kompulze jsou opakované,  zdánlivé nesmyslné projevy chování,  ke kterým se

postižený cítí být nutkán.“75

V MKN-10 jsou poruchy se stereotypními pohyby zařazeny pod Jiné poruchy

chování a emocí  se začátkem obvykle v dětství  a dospívání.  Oblast  poruch se

stereotypními pohyby je zde charakterizována jako volní‚ opakované‚ stereotypní‚

nefunkční  (a  často  rytmické)  pohyby‚  které  nejsou  částí  nějakého

známého  psychiatrického  nebo neurologického  stavu.  Tyto  poruchy  je  možné

rozdělit na sebepoškozující pohyby a pohyby, které nemají sebezraňující podobu.

Všeobecně  mezi  tyto  pohyby  například  patří:  kousání  rtů,  píchání  do  očí,

potřásání hlavou, manýry rukou apod.

Reaktivní poruchy  příchylnosti v dětství spadá podle MKN-10 pod Poruchy

sociálních  funkcí  se  začátkem  v dětství  a  dospívání.  Jak  je  v Mezinárodní

klasifikaci  nemocí  citováno,  začíná  v  prvních  pěti  letech  života  a  je

charakterizována  přetrvávajícími  abnormalitami  v  dětském  vzorci  sociálních

vztahů‚  které  jsou  sdruženy  s  emočními  poruchami  a  které  jsou

reaktivní na změny zevního prostředí (např. bázlivost a nespavost‚ špatná sociální

interakce  se  stejně  starými‚  agrese  k  sobě  a  druhým‚  trápení‚  v  některých

případech nedostatečný vzrůst). Tento syndrom se pravděpodobně vyskytuje jako

74 http://is.muni.cz/th/123892/pedf_b/definitiva_bc-do_is.txt
75 http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/01/08.pdf
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výsledek výrazného nezájmu rodičů‚ zneužívání dítěte nebo špatného zacházení s

ním.

Dysharmonický vývoj osobnosti  se v MKN-10 nevyskytuje a jak uvádí M.

Hrdlička, padá v úvahu při diferenciální diagnostice u Aspergerova syndromu, a

to z důvodu absence narušení vývoje řeči.76

11.2.2 Stručný přehled rozlišení poruch autistického
spektra v rámci pervazivních vývojových poruch

V současné době je výraz autismus širokou společností nadbytečně užívaný.

Autismus se stal jakýmsi trendem moderní společnosti –  když mít postižení, tak

být alespoň  autistou. Tyto zvrácené názory a mylné domněnky o fantastičnosti

tohoto postižení mne vedou k zamyšlení, kde se stala chyba. Velký vliv přikládám

nevhodným informačním mediím,  jako jsou příkladně  některé  filmy.  Nicméně

autistou  není  ten,  kdo  nemluví,  když  přijde  na  návštěvu  domů  nepříjemná

návštěva, ani ten, kdo se při čtení do rytmu kývá nad knihou. V laické společnosti

je výraz autista mnohdy nevhodně používán, ale hůře, jsou-li stírány rozdíly mezi

jednotlivými  pervazivními  vývojovými  poruchami  v rámci  různých  odborných

polí působnosti!

Autismus  je  pervazivní  vývojová  porucha,  tedy  všepronikající  vývojová

porucha, která se vyznačuje snížením schopností v oblastech:

� komunikace,

� sociální interakce,

� představivosti. 

Tato triáda je doprovázena specifickými vzorci chování.

„Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká

na neurobiologickém podkladě.“ 77

Termín pervazivní  vývojové poruchy je v současné době  nahrazován nebo

zastupován termínem soudobějším – poruchy autistického spektra. 

Termín autismus lze všeobecně používat jako souhrnné označení pro skupinu

vzorců chování, koherentních s triádou, nikoliv však dětský autismus, jak tomu

76 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 59 s. ISBN 80–7178–813–9.
77 http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/detsky-autismus.html
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často  bývá,  který  je  již  dílčím  postižením  skupiny  pervazivních  vývojových

poruch. 

„Ne všechny osoby s PAS vykazují stejné symptomy. Každý jedinec s PAS je

individualita. Je mnoho dalších symptomů, které mohou osoby s PAS projevovat.

Nelze říci, tak jak tomu bohužel v minulosti již bylo, že pokud se dítě s PAS mazlí

či  mluví  nejde  o  autismus.“78 M  Hrdlička  shrnul  rozdíly  mezi  jednotlivými

pervazivními vývojovými poruchami následovně:79

ZNAK DA
ASPERG.

SYNDROM
RETTŮV

SYNDROM

JINÁ
DEZINT.

PORUCHA
JINÉ PDD

Věk při
rozpoznání
(roky)

0-3 > 3 0,5-2,5 > 2 různé

Pohlaví M > Ž M > Ž Ž M > Ž M > Ž
Inteligence MR -

norma
podprůměr

- norma
závažnější

MR
závažnější

MR
MR -
norma

Regrese někdy ne ano ano většinou ne
Komunikační
schopnosti

převážně
omezené

dobré
velmi
špatné

velmi
špatné

různé

Sociální
schopnosti

velmi
špatné

špatné
závisí na

věku
velmi
špatné

různé

Omezené
zájmy

různé ano
nevalidní

rys
nevalidní

rys
různé

Rodinná
anamnéza
podobných
obtíží

málokdy často ne ne ?

Výskyt
epilepsie

běžný ne velmi častý běžný ?
Prognóza

různá
většinou
dobrá

velmi
špatná

velmi
špatná

různá

Na  závěr  této  podkapitoly  uvádím důležitou  poznámku  o  jedincích,  kteří

nesplňují  kriteriální  podmínky  pro  diagnostikování  autismu  či  jinou  poruchu

příbuznou autismu, ale přitom vykazují tři i více symptomů postižení. Podle Ch.

Gillberga  a  T.  Peeterse  je  možné  tyto  jedince  diagnostikovat  jako  osoby

s autistickými rysy.80

78 http://apla-sc.info/article/autismus
79 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 49 s. ISBN 80–7178–813–9.
80 Gillberg, CH., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 1998. 44 s.
ISBN 80–7178–201–7.
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11.2.4 Komorbidita

Výraz  komorbidita označuje současný výskyt  více  poruch.  V problematice

komorbidity  u  autismu  probíhají  rozsáhlé  výzkumy  (především  americké).

K poruchám autistického spektra jsou často přidruženy (uvádím i ty poruchy, u

nichž je pouze 10% empirická prokazatelnost přidružení k PAS):81

� mentální retardace,

� genetické anomálie,

� infekce způsobené cytomegalovirem (patří mezi herpetické viry),

� encefalitidy,

� meningitidy (především způsobené Haemophilus influenzae typu B),

� hypotyreiodismus,

� laktátová acidóza (tzv. překyselení organismu),

� Moebiův  syndrom  (zjednodušeně  nedostatečně  vyvinutá  obličejová

nervstva),

� Duschennova muskulární atrofie,

� mukopolysacharidóza.

� neurofibrimatóza, 

� fenylketonurie,

� poruchy metabolismu purinů (porucha látkové výměny),

� Sotosův syndrom (růstová porucha spojená s mentální retardací),

� tuberózní skléroza,

� Westův syndrom („Westův syndrom je jednou z nejobávanějších

forem epilepsie dětského věku.“82),

� Williamsův syndrom,

� epilepsie,

� sluchové vady,

� řečové vady,

� oční vady.

81 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 38 s. – 39 s. ISBN 80–7178–
813–9.
82 http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zc/282.pdf
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Z lékařského  hlediska  jsou  vědecky  jako  komorbidní  poruchy  u  poruch

autistického  spektra  prokazatelné  genetické  anomálie,  epilepsie,  metabolické

poruchy a mentální retardace.

11.2.4.1 Genetické anomálie

Vliv  genetické  podmíněnosti  na  autismus  je  značný.  Míra  genetické

dědičnosti  se pohybuje v rozmezí 70 – 90%. Toto číslo se opírá o výzkumné

studie zabývající se autismem v přímé genetické řádě. Jak uvádí Ch. Gillberg, je

nepochybně  nejvyšší  riziko  vzniku  autismu  v rámci  genetické  medicíny  u

jednovaječných dvojčat (36 – 89%).83

Výsledky genetického výzkumu přinesly důkazy o kandidátních genech pro

autismus. Řadí se mezi ně geny Syndromu fragilního X chromosomu.

L. Propper uvádí ve své studii o neurobiologii autismu možná chromosomální

ohniska, a to na chromosomech: 6, 7, 9, 12, 13 a 15.84

S poruchou  autistického  spektra  může  být  komorbidní  Downův  syndrom,

tuberózní skleróza.85

11.2.4.2 Epilepsie

V publikaci zdravotní a výchovné aspekty autismu autoři tvrdí, že mnozí lidé

s autismem trpí  epilepsií,  kterou  mohou doprovázet  jak  velké záchvaty (grand

mal), tak malé (petit mal). Grand mal typ je popisován jako záchvatovité strnutí,

následné  kontrakce  velkých  svalových  skupin,  ztráta vědomí,  zástava  dechu.

K těmto symptomům se mohou připojit  i  méně  obvyklé,  jako  jsou  pokousání

jazyka nebo ztráta ovládání svěračů.86

Neurolog  V.  Komárek  s L.  Faladovou  popisují  výsledky  výzkumu

epileptiformních  abnormit  EEG: „V našem souboru 77 autistů  trpělo  epilepsií

83 Kahounová, J. Dva různé pohledy na dětský autismus. 2004. 14 s. – 15 s. Absolventská práce.
84 http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zc/282.pdf
85 http://www.autismus.cz/nejcastejsi-dotazy/muze-autismus-provazet-jeste-nejaka-jina-n.html
86 Gillberg, CH., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 1998. 60 s.
ISBN 80–7178–201–7.
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22%, epileptiformní EEG mělo 38%, tzn., že 16% autistů  mělo epileptiformní

EEG bez výskytu epileptických záchvatů.“ 87

V rozmezí  osmi  let  od  roku  1990  proběhlo  několik  výzkumů  a  jedním

z výstupu  je  výsledek,  že  takřka  u  20%  autistických  dětí  se  první  záchvat

vyskytnul před jejich třetím rokem věku a že v období puberty záchvatovité ataky

ustupují na 15 – 20%, to znamená, že nemusí dojít takřka k žádné změně.88

11.2.4.3 Metabolické poruchy

V druhé  polovině  20.  století  se  již  objevovaly  diskuze  na  téma  poruch

v látkové  výměně  organismu.  K autismu  jsou  prokazatelně  komorbidní

fenylketonurie  (fenylalanin  se  ukládá  v mozku  v důsledku  absence  jaterního

enzymu,  a to vede k poškození CNS – křeče,  mentální  poškození89),  laktátová

acidóza  (porucha  vnitřní  rovnováhy  organizmu  z důvodu  zvýšené  sérové

koncentrace laktátu90) a hypofunkce štítné žlázy (snížená produkce hormonů štítné

žlázy folikulárními buňkami).

11.2.4.4 Mentální retardace

Uvádí se, že nejčastější psychiatrickou komorbiditou u dětského autismu je

právě mentální retardace, která se vyskytuje téměř v 75%. Z těchto 75% potvrzené

mentální retardace spadá takřka 30% autistických pacientů  do pásma mírné až

středně  těžké mentální  retardace  a  45% do pásma těžké až  hluboké mentální

retardace  (Wiener,  1997;  Sadock  a  Sadock,  1999).  Kolektiv  autorů  publikace

Dětský autismus v čele s M. Hrdličkou doplňuje toto tvrzení o vlastní výzkum a

uvádí, že mentální retardace se potvrdila v 79,7% případů  z celého probačního

souboru.87

87 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 56 – 57 s., 109 s. ISBN 80–
7178–813–9.
88 Kahounová, J. Dva různé pohledy na dětský autismus. 2004. 40 s. Absolventská práce.
89 http://www.fnbrno.cz/Data/files/NO/FENYLKETONURIE.ppt#258,3,   FENYLKETONURIE
(PKU)
90 http://www.cls.cz/dokumenty2/os/t272.rtf
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Mentální retardace zasahuje především rozumové schopnosti jedince, dochází

k vývojovým odlišnostem psychických vlastností, je zasažen vývoj řeči, objevují

se poruchy chování a sociální interakce (komunikace, adaptace).91

Příkladem komorbidního postižení je dětská mozková obrna.

Současný výskyt několika poruch značně stěžuje celý diagnostický proces a

konečné stanovení diagnózy. Od toho se logicky odvíjí i včasné zahájení terapie,

která sama o sobě vzhledem k druhu postižení bývá paliativní a ne radikální, jak si

mnohdy mylně rodiče (zákonní zástupci) představují.

91 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 12 s. ISBN 80–86856–16–X.
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11.4 Terapie poruch autistického spektra
z lékařského hlediska

Terapie  poruch  autistického  spektra  je  z lékařského  hlediska  v  podobě

paliativních  zásahů  úspěšná.  Současná  medicína  neumí  léčit  autismus  v jeho

základu a je otázkou, zda-li to je vůbec možné, uvážíme-li vědecky prokazatelná

lokální poškození mozkové tkáně.  Vzhledem k častým přidruženým poruchám,

vadám a postižením je složité terapii uzpůsobit do komplexního soboru tak, aby

nedošlo k vzájemnému ovlivňování jedné terapeutické metody druhou, aby nebyla

u jedince vypěstována rezistence na určité látky při farmakoterapii, aby nedošlo

vzhledem k možným vysokým nákladům léčby k nabourání  sociálních poměrů

rodiny apod. Faktory, které musí lékař při plánování terapeutického procesu brát

v potaz,  se  nesmí  omezovat  na  „pouhou“  biologickou  záchranu  organismu  a

minimalizaci nežádoucích doprovodných projevů postižení.

Otázkou zůstává, do jaké míry je léčba PAS efektivní. „Navzdory tomu, že

vědci již publikovali stovky studií s cílem změřit efekt různých biomedicínských a

psycho-edukačních  intervencí  pro  autistické  děti,  většina  výsledků  těchto

výzkumů přinesla neprůkazné nebo v horším případě zavádějící výsledky, protože

neexistují stejná měřítka k vyhodnocení postupu léčby.“92

11.4.1 ATEC

ATEC je test,  který byl  sestaven Bernardem Rimlandem a Stephenem M.

Edelsonem z Autism Research Institut, a slouží k vyhodnocování postupu léčby

autismu.  Tento  test  je  volně  přístupný  a  je  možné  jej  využít  v jakémkoliv

výzkumu bez schválení jeho autory. 

„ATEC  byl  vyvinut  na  pomoc  rodičům,  doktorům  a  výzkumníkům  pro

hodnocení jakékoliv metody léčby autismu.“92

92 http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1686
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L. Propper se k terapii autismu vyjadřuje shovívavě. Říká, že jde o nesnadno

ovlivnitelnou poruchu.  Léčbu  dělí  do  dvou rovin.  Jednou léčebnou  úrovní  je

posilování komunikativních, sociálních a adaptačních schopností a v druhé úrovni

se léčba zaměřuje na snižování různých doprovodných maladaptačních projevů.93

V současné  době  v oblasti  medicíny  přináší  v léčbě  poruch  autistického

spektra výsledky farmakoterapie. Tento druh terapie působí na symptomatickou

oblast poruchy a nedotýká se jádrových příznaků autismu. M. Hrdlička uvádí, že

mnozí rodiče autistických dětí se ze zoufalství nad možnostmi současné medicíny,

které nenaplňují jejich očekávání, v otázkách léčby autismu uchylují k medicínsky

nepodloženým alternativám, mezi které patří různá dietní opatření nebo metoda

pevného  objetí  apod.94 Otázkou  zůstává,  zda  bude  pro  jedince  vhodnější

osvědčená,  vědecky  podložená a  téměř  bezriziková léčba pomocí  chemických

látek, nebo budou-li pro jedince prospěšnější alternativy – non lege artis.

„Dosud  nebyla  nalezena  žádná  účinná  farmakologická  léčba  proti  tzv.

jádrovým  příznakům  autismu  (narušení  řeči  a  komunikace,  sociální  izolace,

abnormální zájmy apod.). Hlavní metodou k zmírňování těchto příznaků zůstávají

nadále speciálněpedagogické a behaviorální intervence.“93

11.4.2 Farmakoterapie

Velikým  problémem v široké  laické  veřejnosti  jsou  předsudky.  Předsudky

k oboru  psychiatrie  -  vědy  jako  takové,  předsudky  k lékům,  které  spadají  do

kompetence lékařů psychiatrů, předsudky k léčení v psychiatrických ambulancích

či  odděleních.  Proto  je  přirozené,  že  rodiče  zpočátku  mohou  psychofarmaka

odmítat.  Důležité  je  to,  že  ordinace  těchto  léků  není  vždy  nutná.  Záleží  na

posouzení  celkového  stavu  pacienta,  na  hloubce  postižení,  na  rozsahu

patologických symptomů, které by měla být léky kompenzovány.

93 Kahounová, J. Dva různé pohledy na dětský autismus. 2004. 52 s. – 55 s. Absolventská práce.
94 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 155 s. – 161 s. ISBN 80-
7178–813–9.
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Farmakologické  ovlivňování  poruch  autistického  spektra  lze  efektivně

aplikovat na symptomy:

� rituály a obsese,

� agresivita,

� úzkost,

� deprese,

� sebepoškozování,

� hyperkinetický syndrom a impulsivita.93

11.4.2.1 Neuroleptika

Tímto lékem mohou být u autistických pacientů ovlivněny:

� agresivita,

� hyperkinetický syndrom,

� impulsivita,

� sebepoškozovací tendence.93

Boom v psychofarmakoterapii  nastal objevem a přínosem léku risperidonu.

Verifikovatelné výsledky dokazují  účinné ovlivňování  uvedených  symptomů  a

minimální nežádoucí účinky. 93

Před objevením risperidonu se při ovlivňování nežádoucích projevů autismu

používal  haloperidol  a  pimozid.  Jiná  neuroleptika,  jako  jsou levomepromazin,

chlorpromazin,  thioridazin,  chlorprothixen,  byla  pro  časté  nežádoucí  účinky

z farmakoterapie  eliminována.  Většinová  úspěšnost  (75%)  symptomatického

ovlivnění  byla  prokázána  u léku olanzapinu,  ale častým  nežádoucím účinkem

bývá při jeho užívání zvýšení tělesné váhy.93

RISPERIDON – Risperdal  – risperidonum – Rispen:  tento lék se používá

k léčbě psychických poruch myšlení (např. zmatenost, narušené vnímání, sklony

k patologické sebesoustřednosti apod.). Lze jej ordinovat jak u akutních stavů, tak

u  chronických.  Lék  zlepšuje  kognitivní  funkce  a  komunikační  schopnosti.

Risperidonum je jako farmakum obecně dobře snášen, bez výrazných vedlejších

účinků.95

95 http://jc.apla.cz/?sekce=_intervence_PAS#a_6
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11.4.2.2 Antidepresiva

Antidepresivy lze ovlivňovat tyto nežádoucí projevy chování:

� rituály,

� obsese,

� sebepoškozování,

� popřípadě i depresivní nálady.93

Je pravděpodobné, že z etiologického hlediska se na vzniku autismu podílí

gen, který je odpovědný za přenos serotoninu (Cook a kol., 1997). Asi u jedné

třetiny autistických pacientů byla hladina serotoninu zvýšena.96 Proto se podávají

ta  farmaka,  která  mají  serotoninergní  účinek. Mezi  nejvíce  ordinovaná

antidepresiva  při  ovlivňování  symptomatologických  projevů  autismu  patří

clomipramin,  fluoxetin  (v  pedopsychiatrii)  a  fluvoxamin  u  dospělých  jedinců.

Fluvoxamin  a  fluoxetin  patří  do  skupiny  selektivních  blokátorů  zpětného

vychytávání serotoninu (SSRI).93

FLUVOXAMINI  HYDROGENOMALEAS  –  Fevarin:  tento  lék  se užívá  u

etiologicky  nerozlišených  depresivních  stavů,  u  obsedantně  kompulzivních

poruch,  obecně  pro regulaci  nálady a aktivity  pacienta.  Jeho užívání  dětmi  a

mladistvými by mělo být jen u výjimečných stavů. Při neuváženém podání tohoto

léku se mohou vyskytovat suicidní myšlenky. 97

11.4.2.3 Psychostimulancia

Psychostimulancia  se  uplatňují  u  autismu v oblasti  příznivého ovlivňování

hyperaktivních  patologických  vzorců  chování.  Výsledky  z prvních  studií  vlivu

těchto psychofarmak ukazovaly na zvýšení stereotypního chování, ale vzhledem

k nízkému  věku  probačního  vzorku  byly  tyto  studie  opakovány  u  věkově

vhodnější skupiny, u níž k došlo jen ve dvou případech ke zhoršení stereotypií.

Definitivní  závěry  o  příznivém  přínosu  psychostimulačních  látek  u  poruch

autistického spektra nelze činit z důvodu nedostatečného výzkumu. Osvědčily se

methylfenidát a dextroamfetamin.93

96 Kahounová, J. Dva různé pohledy na dětský autismus. 2004. 49 s. Absolventská práce.
97 http://www.lekarna.cz/fevarin-100-portblflm-15x100mg/

85



METHYLFENIDAT  –  methylfenidati  hydrochloridum  –  Ritalin:  užívá  se

k léčbě  poruch  pozornosti,  u  hyperaktivního  syndromu,  u  zvýšené  aktivity

(ADHD),  při  léčbě  narkolepsie.  Pozitivně  ovlivňuje nepozornost,  impulsivnost,

zvýšenou aktivitu a poruchy v oblasti sociální interakce. Cílovou skupinou tohoto

léku jsou děti. Při užívání Ritalinu se mohou vyskytnout mírné až středně závažné

nežádoucí účinky, jako jsou např.: vysoké teploty, bušení srdce, křeče, halucinace

aj.98

11.4.2.4 Lithium

Účinky  lithia  jsou  v současné  době  studovány  z hlediska  mírnění

automutilace.  Buitelaar  popsal  ve  své  studii  pozitivní  vliv  lithia  na  redukci

agresivního a sebepoškozovacího chování u jedinců s PAS.93

11.4.2.5 Clonidin

Clonidin  je  možné  v psychofarmakoterapii  užít  k zmírnění  iritabilních,

impulsivních a hyperaktivních projevů v chování. „Tento lék se v klinické praxi

užívá velmi sporadicky z důvodu jeho četných nežádoucích účinků,  jako jsou:

únava, hypotenze a snížená aktivita.“93 

11.4.2.6 Neuplatňované farmakologické intervence

Symptomatologicky obsolentními látkami jsou:

� Fenfluramin.

� Naltrexon.

� Imipramin.

� Desipramin.

� Sekretin.

� Vitamíny a stopové prvky.

98 http://www.lekarna.cz/ritalin-30x10mg-tablety/
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12 Jedinec s poruchou autistického spektra
z psychologického hlediska

Neplatí předsudek, že psychologická intervence je směřována pouze na dětské

klienty.  Poruchy  autistického  spektra  se  vyskytují  v pásmu  celého  života  a

vzhledem  k rozvíjející  se  a  propracovanější  diagnostické  síti,  jsou  mnohdy

zachyceni jedinci s touto poruchou i ve zralém věku. Faktem je, že primárními

klienty v psychologických  poradnách,  ambulancích,  centrech  jsou děti  a  jejich

rodiče (zákonní zástupci).

Po  zkušenostech  s rodiči  dětí  s PAS  jsem  došla  k závěru,  že  přirozenější

kontakt je pro ně s psychologem než s psychiatrem. Myslím, že je to jistý druh

obrany,  kterou  mají  rodiče  dětí  s postižením  v počátcích  seznamování  se

s poruchou  dítěte  společnou.  Jako by psychiatrické  vyšetření  bylo  definitivem

života, jako by připuštění reality nebylo bez takového vyšetření možné. Tento stav

postupně  vystřídá  potřeby dozvědět  se  pravdu a  odmítavý postoj  je  nahrazen

vstřícnou spoluprací.

Psychologičtí  specializovaní odborníci v oblasti  poruch autistického spektra

jsou nedílnou součástí  diagnostického procesu.  Jsou uváděny různé publikace,

vyzdvihující  nutnost  spolupráce  mezi  psychiatry  a  psychology  v rámci

diagnostikování PAS, ale jak je patrné z výzkumu, realita stále ještě neodpovídá

inovativním tendencím holistického přístupu k jedincům s autismem. „Stanovení

diagnózy ze spektra autistických poruch je náročný proces, jehož podstatnou částí

je  psychologické  vyšetření.  Děti,  které  k vyšetření  přicházejí  s podezřením na

autismus, jsou velmi různorodé. Odlišují  se věkem, mírou i kvalitou postižení.

Mezi klienty patří dvouleté děti, školáci, dospívající i dospělí. Přičemž hloubka

jejich obtíží postihuje jednotlivé oblasti vývoje a schopností v různé míře.“99

I.  Beranová  a  K.  Thorová  popisují  základní  pravidla,  která  by  měla  být

dodržována při intervenci s klientem a s rodiči klienta (popř. zákonnými zástupci).

Je velmi  podstatné,  aby si  psycholog  získal  důvěru  všech zúčastněných  stran.

Mělo by se dbát na to, aby rodiče byli seznámeni s vyšetřovacími postupy, aby
99 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 72 s. – 75 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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těmto postupům rozuměli a měli prostor pro kladení doplňujících otázek. Měl by

být domluven časový harmonogram psychodiagnostické intervence tak, aby nebyl

narušen vnitřní rodinný řád a zároveň aby byla naplánovaná intervence efektivní.

Jedna  z její  nejdůležitější  části  je  podrobný  anamnestický  rozhovor.  Aby

anamnestické  údaje  měly  co  nejvyšší  výpovědní  hodnotu,.  musí  být  zajištěno

takové  prostředí,  v němž  se  rodiče  nebojí  zeptat  na  vše,  čemu  nerozumí.

V rozhovoru  by  měl  psycholog  s rodiči  a  klientem vytvářet  partnerský  vztah.

„Důležité jsou informace rodičů o životě dítěte v domácím prostředí, fungování se

sourozenci a o případných rozdílech v chování a reakcích doma, v cizím prostředí,

případně v předškolním či školním zařízení.“100

Základem  psychologické  vyšetření  jedince  s podezřením  na  poruchou

autistického spektra jsou:

� pozorování,

� rozhovor,

� vývojové škály,

� posuzovací stupnice,

� hodnocení kognitivních funkcí,

� popis spontánních projevů klienta v porovnání s věkovými standardy,

� popis produktů klienta v porovnání s věkovými standardy,

� kresebné techniky,

� observace rodinného systému.100

Kombinace  jednotlivých  diagnostických  nástrojů  se  odvíjí  od  každého

případu  individuálně.  Záleží  na  věku  klienta,  na  jeho  ochotě  a  schopnosti

spolupracovat,  na  jeho  komunikačních  schopnostech,  včetně  schopnosti

porozumět  mluvenému  slovu.  Také  musí  být  zohledněn  vliv  charakterových

vlastností  jedince, vliv rodinné výchovy,  vliv speciálněpedagogické intervence,

logopedické péče, lékařské péče. V neposlední řadě hraje velkou roli hloubka a

délka poruchy.101

12.1 Struktura psychologického vyšetření jedinců
s poruchou autistického spektra

100 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 72 s. – 75 s. ISBN 80–7178–
813–9.
101 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha: Portál, 2004. 90 s. ISBN 80–7178–813–9.

88



Po seznámení se základními vyšetřovacími prostředky v psychologické praxi

popíši  strukturu  psychologického  vyšetření,  prostřednictvím  něhož  má  být

potvrzeno nebo naopak vyvráceno podezření poruchy ze skupiny pervazivních

vývojových poruch.

Řád, v němž jdou jednotlivé vyšetřovací kroky posloupně za sebou, popisují I.

Beranová s K. Thorovou.102 Psychodiagnostické postupy u jedinců s podezřením

na PAS jsou specifické, se zaměřením na typickou triádu této poruchy.

Dříve,  nežli  je  přistoupeno k vlastní  psychologické  iniciativě,  předchází  jí

pečlivý sběr  informací od rodičů  a z dostupné lékařské, speciálně  pedagogické

dokumentace apod.

12.1.1 Anamnesa

Sběr  anamnestických  údajů  řadíme  do  oblasti  obecných  metod,  jelikož

nespadají  výhradně  do  kompetence  psychologů.  Nicméně  se  bez  anamnézy

kvalitní psychologické vyšetření neobejde.

Psycholog  se  zaměřuje  na  sběr  informací  z několika  oblastí,  které  jsou

diagnosticky významné. Anamnéza by měla zahrnovat:

� osobní anamnézu,

� rodinnou anamnézu,

� farmakologickou anamnézu,

� anamnézu životního prostředí,

� anamnézu školního prostředí,

� katamnézu,

� aj.

V osobnostní anamnéze jsou informace o peri-, pre- a postnatálním vývoji

jedince.  Otázky  se  tedy  dotýkají  těhotenství  -  komplikacemi  v těhotenství,

chorobami matky prodělané v těhotenství, úrazy během těhotenství,  apod. Dále

jsou významné údaje o průběhu porodu (riziko poškození mozku hypoxií apod.) a

o poporodních komplikacích (tyto informace může vyšetřující psycholog získat

z vyžádané lékařské dokumentace.) Tento rozhovor bývá pro matku jedince vždy

102 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha: Portál, 2004. 79 s. – 89 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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velmi  citlivý.  Do  osobní  anamnézy  patří  informace  o  plnění  jednotlivých

sociálních  rolích  jedince  –  jako  jsou  role  dítěte,  sourozence,  žáka,  člena

vrstevnické  skupiny  apod.  Diagnostický  významné  jsou  neúspěchy  jedince

v různých  situacích  a  reakce  na  ně.  Psycholog  by  měl  mít  přehled  o  dílčích

institucích, zařízeních, centrech, ve kterých je jedince veden jako klient či pacient

(např. psychiatrická ambulance, SPC, PPP apod.).

Rodinná anamnéza obsahuje informace o rodině klienta – o jeho rodičích, o

sourozencích a o prarodičích, popř. o blízkých příbuzných, je-li  tato informace

diagnosticky  významná.  Psycholog  se  zaměřuje  na  informace  o  výskytu

dědičných  nemocí  a  jiných  patologických  anomálií  v  rodině.  Důležité  jsou

informace o výskytu psychiatrických poruch v rodině. Dále jsou shromažďovány

informace  o  výchovných  tendencích  rodičů,  o  zapojení  rodičů  do  výchovně

vzdělávacího procesu apod.

Farmakologická  anamnéza  je  zvláště  u  klientů  s poruchami  autistického

spektra  podstatná.  Jelikož  je  u  těchto  jedinců  obvyklá  farmakologická

kompenzace některých symptomů poruchy, musí psycholog vědět, o jaké léky se

jedná a co je jimi kompenzováno, aby například nedošlo ke zkreslení výsledků

během vyšetřování kognitivních schopností jedince díky užívání Fevarinu.

„Anamnéza  životního  prostředí  souvisí  s  problematikou  socializace  dítěte,  se

schopností navazovat a pěstovat sociální vztahy a plnit různé sociální role. Někdy

v  této  souvislosti  hovoříme  o  vyšetření  prostředí.  Týká  se  rodiny,  školy,

vrstevníků, u dospělých osob pak i pracovního prostředí a partnerských vztahů.“ 103

Psycholog  tedy  zjišťuje  hodnotové  orientace  členů  rodiny,  styly  výchovy  a

působení  rodičů  na  psychiku  jedince.  V rámci  PAS  jsou  důležité  postřehy

z oblasti  hry  jedince,  jeho  vztahů  s vrstevníky,  sourozenci  apod.  Tato  oblast

anamnézy by také měla poskytnout informace o sociálním statutu rodiny.

„Při vyšetření školního a pracovního prostředí nás zajímá zejména vliv osob,

jejichž vztah k vyšetřovanému jedinci může mít významný formativní účinek na

jeho osobnost, vzájemná interakce mezi příslušníky intaktní populace a jedincem

s handicapem apod.“103 Psycholog se tedy zajímá, zda jedinec navštěvuje běžnou

základní školu nebo základní školu praktickou, zda navštěvuje autistickou třídu,

kolik má spolužáků,  jestli  je  ve třídě  jeden pedagog nebo je ve třídě  asistent

pedagoga apod.

103 http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha1.pdf
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Katamnéza je soubor informací, které získává psycholog o jedinci s odstupem

času po aplikaci doporučené intervence.

12.1.2 Vyšetření oblasti sociálního chování

Porucha sociální interakce je jednou ze tří oblastí autistické triády. Proto se

vyšetření  oblasti  sociálního  chování  řadí  mezi  stěžejní  psychodiagnostická

kritéria.

Kvalita sociálního kontaktu je zjišťována převážně  klinickými  metodami –

pozorováním,  rozhovorem,  sběrem  informací  z kolektivního  zařízení.

Prostřednictvím rozhovoru se zjišťuje kvalita sociální interakce klienta a členů

jeho rodiny, interakce s osobami ze vzdálenějších příbuzenských vztahů, s cizími

osobami,  s ostatními dětmi  apod.  Psychologa zajímá,  zda je dítě  schopné tyto

vztahy  vzájemně  mezi  sebou  diferencovat,  zaměřuje  se  na  projev  separační

úzkosti při nepřítomnosti matky a na způsob, jakým dítě navazuje kontakt s jeho

okolím a jak se v něm zapojuje do aktivit. Je důležité pozorovat reakce jedince na

nové předměty v jeho okolí, jak si hraje s hračkami, zda je schopen se o ně dělit

s jinou osobou nebo jestli si jich vůbec všímá. Významným ukazatelem jsou také

prožitky a emoční projevy s nimi spojené.104

Jedinec přichází na svět již jako součást skupiny lidí, která je součástí celé

společnosti. Konkrétní společnost určuje konkrétní pravidla a je očekáváno, že se

jimi budou všichni členové skupin v rámci společnosti řídit. A řídí. Aniž by se

učili složité vzorce chování, přirozenou nápodobou a adaptací si osvojují to, co je

od nich očekáváno.  U jedince s poruchou autistického spektra  je  tento vzorec

reciprocity porušen.

12.1.3 Vyšetření v oblasti komunikace

Další  vyšetřovanou  oblastí  triády  jsou  komunikační  schopnosti.  Jsou

vyšetřovány schopnosti verbálního i neverbálního dorozumívání. 

104 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 79 s. – 89 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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Vyšetřuje-li  psycholog  verbální  komunikaci,  zaměřuje  se  především  na

vývojovou úroveň řeči, nejčastěji pomocí vývojových škál. Není podstatné pouze

to, zda se dítě vyjadřuje ve větách, ve slovech nebo jen zvuky, ale hlavně do jaké

míry  vyjadřovanému sdělení  rozumí  nebo jestli  mu vůbec rozumí  (psycholog

zjišťuje tuto schopnost pozorováním, rozhovorem nebo subtestem ze Stanford-

Binetovy zkoušky – Verbální myšlení). „Všímáme si, zda verbální vyjadřování je

tvořeno produktivní řečí, na kolik se objevují echolálie, bezprostřední i oddálené,

doslovné  opakování  frází  dříve  či  právě  slyšených,  agramatismy,  jaká  je

gramatická struktura vět, zda dítě zaměňuje zájmena, hovoří o sobě v nesprávné

osobě, zda vytváří svá slova a pojmenovávání předmětů a situací, má svůj jazyk;

když mluví, jaký je tón a intenzita hlasu.“104  Autorky dokumentu dále popisují

vyšetřování  komunikačních  schopností  pomocí  rozhovoru,  pomocí  sledování

schopnosti jedince plnit verbálně zadané úkoly nebo sledují reakce na otázky.

Neverbální  složka  komunikace  zahrnuje  celou  řadu  projevů,  které  jsou

člověku jako lidskému druhu společné, ale v pojetí osobnosti jsou individuální.

Gesta, mimika, postoje, oční kontakt aj. Je zkoumáno, zda jedinec alespoň reaguje

na mluvené slovo, jak neverbálně projevuje svá přání a potřeby, zda ukazuje na

předmět  zájmu,  jestli  vyjadřuje  souhlas  nebo  nesouhlas  (vrtí  hlavou,  kroutí

hlavou).  Diagnosticky  významným  ukazatelem  PAS jsou doprovodné  projevy

komunikace, které se majoritně k této poruše pojí, jako jsou různá bizarní gesta.156

Myslím,  že  mnoho psychologů  (a  nejenom jich)  se  setkalo  s rodiči,  kteří

tvrdili,  že jejich potomek  sice nemluví, ale všemu rozumí.  Z vlastní zkušenosti

vím, že to tak docela pravda není. Vysvětluji  si tuto mylnou myšlenku tím, že

rodina je s jedincem natolik sžitá, že jsou mnohdy znatelné komunikační mezery

nahrazeny  vlastní  interpretací  reakce  dítěte  a  přitom  faktická  komunikační

interakce interakcí není. Nejenom proto je význam externího odborného posudku

tolik významný.

12.1.4 Vyšetření napodobování, představivosti . . . hry

Hra  a  komunikační  dovednosti  jsou  velmi  úzce  spjaty.  „Během  rozvíjení

komunikačních  dovedností  se  zjistilo,  že  nelze  užívat  formu  komunikace

s obrázky,  jestli  dítě  není  schopno  porozumět  souvislostem mezi  obrázkem a
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předmětem,  který  zobrazuje.“105 Předpokládám,  že  jedinec  nebude  schopen

porozumět této souvislosti do té doby, dokud nedojde v jeho rigidní představivosti

k posunu dál od hyperrealismu, a proto je rozvoj hry o to důležitější. Uvědomí-li

si jedinec, že auto je to červené, které právě drží v ruce a že to, co je namalované

na kartičce je také auto, stejně tak to, které stojí před domem, lze předpokládat, že

komunikace prostřednictvím obrázků bude úspěšná.

Ale  nejenom  pro  oblast  rozvoje  komunikace  jsou  hra  a  představivost

podstatné  a  vyšetřením  této  oblasti  schopností  a  dovedností  se  může  mnohé

objasnit.

Uvádí  se,  že  hra  je  základním stavebním  kamenem  pro učení.  Narušená

imaginace způsobuje u jedinců s poruchou autistického spektra změny v chování,

které  se  projevují  tvorbou  stereotypií  a  tvorbou  nefunkčních  a  neobvyklých

vzorců zacházení s hračkami. Ani volný čas není vyplněn rozvíjející aktivitou a

smysluplnost jejich činností pozbývá funkčního významu. S hračkami si autisté

většinou nehrají, ale spíše s nimi manipulují, což se projevuje tak, že předměty

roztáčejí, hází s nimi, houpají je apod. V případě, že jedinec předměty řadí, třídí

nebo uspořádává do podobných vztahů, značí to vyšší úroveň hry, než je prostá

manipulace.  Častokrát  se  u  autistů  objevují  ulpívavé  tendence  na  jednom

předmětu nebo se objevují  nápadné pohybové stereotypie.  „Mnohé stereotypní

činnosti  jsou  spojeny  s vizuální,  sluchovou  a  vestibulokochleární  percepční

autostimulací.“104 (Např. tlačení si prsty na zavřené oči.)

Psychodiagnostika  této  oblasti  spočívá  v rozhovoru  s rodiči  (popř.

s pedagogem apod.), v pozorování především toho, jaké předměty si jedinec pro

hru vybírá, zda si hraje také s běžnými hračkami, jak si s předmětem či hračkou

hraje, jak reaguje na její  zabavení, jak dlouho si hraje, jestli  vyžaduje pro hru

druhou osobu apod. 

12.1.5 Vyšetření jemné a hrubé motoriky

Psychodiagnostika  motoriky  se  u  jedinců  s autismem  zaměřuje  na  běžné

vyšetření  úrovně  motoriky  a  na  vyšetření  abnormálních  motorických  projevů

spjatých s poruchou autistického spektra.

105 Peeters. T. Autismus – od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998. 139
s.  ISBN 80–7183–114–X.
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První přístup hodnotí koordinaci pohybů a jemnou a hrubou motoriku. Uvádí

se různý stupeň motorického vývoje ve školním věku jedinců s PAS.104 

Vyšetření úrovně pohybové oblasti jedince lze rozdělit na dvě roviny, a to na

vyšetření  pohybových  dovedností,  kdy  je  jedinec  vybídnut  k vykonání

specifického pohybu,  nebo na vyšetření pohybových schopností,  kdy se pohyb

neodvíjí od nácviku, není specifický. 

Tradičně  používané testy na hodnocení motorické oblasti  jsou Ozereckého

test motorické vyspělosti dětí a mládeže a Gúthův úchopový test.

12.1.6 Vyšetření emocionality

Vhodným partnerem pro tuto diagnostickou oblast bývá odborníkovi matka

jedince. Spolu konzultují různé reakce dítěte na vnější podněty, ať již přiměřené či

nepřiměřené. „Některé děti jsou ve svých projevech emocí silně labilní, s náhlými

a  bouřlivými  projevy  afektu  –  jako  je  pláč,  křik,  ječení,  vztek,  agresivita,

sebepoškozování.  Jiné  děti  jsou  spíše  emočně  stabilnější.  Za  abnormální

považujeme, pokud dítě reaguje emočně pouze minimálně či vůbec, v extrémních

případech se takové děti  po většinu času tváří strnule.“104 Autorky tohoto textu

dále uvádí, že by v psychodiagnostickém procesu měla být věnována pozornost i

projevům jedince, které jsou spojeny s prožitky radosti  nebo naopak smutku a

dále by se mělo pozorovat, do jaké míry se u jedince projevují empatické tendence

nebo zda se empatie vůbec neprojevuje.

Vyšetření emocionality autistů se nejčastěji děje prostřednictvím pozorování a

navozováním určitých situací aj.
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12.1.7 Kognitivní schopnosti

Je  podstatné  připomenout  nevyrovnaný  vývojový  profil  u  těchto  jedinců.

Např. narozdíl od jedinců s mentálním postižením nejsou poruchou stejnoměrně

zasaženy všechny vývojové oblasti jedince – tzn., že bude selhávat při subtestu

doplňování  obrázků,  ale  v dalším  subtestu  bude  při  řazení  obrázků  výrazně

úspěšný.

Autismus bývá často doprovázen mentální retardací, tudíž vývojové opoždění

je v takovém případě závažnější,

U  jedinců  s PAS  je  psychodiagnostika  v oblasti  kognitivních  funkcí

směřována  na  inteligenci,  pozornost,  paměť,  exekutivní  funkce  a  na  školní

dovednosti  (je-li  to  aktuální).  Testování  této  oblasti  je  vzhledem  k obtížně

navazujícím  se  diagnostickým  vztahům  komplikované,  nicméně  z mnoha

provedených výzkumů vyplývá, že 70% - 80% autistů je s mentální retardací, což

znamená, že získané výsledky testováním standardizovanými inteligenčními testy

neukazovaly u daného poměru  jedinců z probační skupiny IQ vyšší než 70 bodů

IQ (při průměru IQ 100bodů).104

12.1.8 Vyšetření oblasti poruch chování

Psychodiagnostika  poruch  chování  spočívá  v odhalení  příčin  takového

chování. Stejně jako u každého jedince se na problémovém chování podílí více

faktorů,  jako  jsou  osobnostní  predispozice  jedince,  výchovné  rodičovské

tendence,  výchovně  vzdělávací  přístup  apod.  Proto  není  možné  přisuzovat

poruchy v této oblasti  čistě  autismu.  A  to  je  i  důvod, proč  i  tito jedinci  jsou

vystaveni rizikovým faktorům jako ostatní členové populace.

„Na druhou stranu se občas  s autismem pojí  poruchy  chování,  které  mají

biologický  základ  a  jsou  běžnou  psychoterapeutickou  (behaviorální)  terapií

neodstranitelné.“104

Mezi  primární  příčiny  patologického  chování  patří  deficity  v oblastech

percepování,  kognice,  komunikace a  vliv  nevhodného prostředí  a  nevhodného
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přístupu.  „...  teprve  podrobná  analýza  chování  provedená  behaviorálním

terapeutem vede k efektivní práci s nevhodným typem chování.“104

12.1.9 Vyšetření adaptability

Otázka adaptability u jedinců s poruchou autistického spektra je vzhledem ke

každodennímu  zvládání  běžného  života  velmi  významná.  Zdravý  jedinec  je

schopen  se  přizpůsobit  neustále  měnícím  se  podmínkám  a  také  je  schopen

vzniklou změnu si adekvátně vysvětlit, odůvodnit. Ale autistický jedince je v této

oblasti  značně  oslaben.  Deficity  v dílčích  mentálních  schopnostech  mu

znemožňují adaptovat se na zvraty v jeho prostředí.104

„Při  vyšetření sledujeme, jak dítě reaguje na změnu v prostředí, rozlišuje-li

mezi  domácím a  cizím prostředím,  je-li  v neznámém prostředí  více  nervózní,

dráždivé, neklidné nebo naopak je naprosto jedno, kde a s kým se dítě nachází,

zda je bez reakce.“104

Je  důležité  všímat  si  kompenzačních  projevů  chování,  které  se  mnohdy

vyskytují jako odpověď na změnu v okolí autisty.

Podstatnou část psychodiagnostiky oblasti adaptability tvoří rozhovor s rodiči.

Ti  mají  téměř  stálou  možnost  své  dítě  pozorovat  a  vytvářejí  mu  v běžném

rodinném životě bezprostřední diagnosticky významné situace.

12.1.10 Vyšetření percepce

Psycholog by se měl  zaměřovat  především na percepci  zrakovou, která se

projevuje neschopností používat zrak normálně, aniž by k tomu byly anatomicko

funkční příčiny,  na percepci  sluchovou, v níž se odborník zaměřuje na kvalitu

sluchu,  dobu  reakce  a  konzistentnost  a  na  percepci  čichovou,  chuťovou  a

hmatovou, jejichž porucha bývá spojena s obsesemi a patologickými fascinacemi.

Uvádí se, že vnímání některých specifických vjemů může být také narušeno, a

proto je vhodné informovat se u rodičů, jak dítě snáší např. horko, žízeň nebo

bolest.156 Nezastupitelnou roli pro diagnostikování jsou rozhovor a pozorování.

Za zvláště závažný problém považuji poruchu percepovat pocity – konkrétně

bolest.  Rodiče  se  často  dostávají  do  situací,  kdy  jejich  potomek  trpí
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neidentifikovatelnou  bolestí,  čímž  se  stávají  všechny  zúčastněné  strany

bezradnými.  V takových  situacích,  kdy příčina  bolesti  není  očividná,  většinou

nezbývá nic jiného, než použít farmakologických prostředků.

12.1.11 Sdělení výsledků získaných z diagnostického
procesu rodičům (zákonným zástupcům)

I.  Beranová a K. Thorová uvádějí,  že proces sdělování potvrzení diagnosy

pervazivní vývojové poruchy by měl vždy obsahovat čtyři základní body:106

1. sdělení diagnózy – když je sdělována závažná diagnóza PVP ,musí se

dbát na to, aby byly tyto informace pro rodiče, laiky,  zcela jasné a

srozumitelné. Psycholog by měl popsat obtíže, které se k poruše vážou

a upozornit na jejich vztah k běžnému životu jedince. Nemělo by se

zapomínat ani na potřebu rodičů důkazního prokázání, že stav opravdu

je  takový,  jak  je  jim  sdělováno,  a  proto  by  měl  psycholog  svůj

komentář  doplňovat  konkrétními  výsledky  a  materiály

z psychodiagnostického procesu. V konečném výsledku by rodiče měli

vědět, co je to za poruchu, znát povahu této poruchy, její důsledky a

měli by mít představu o jejím možném vývoji.

2. odborná intervence – po absolvování první fáze rozhovoru, která je

v daný  okamžik  pro  rodiče  nová  a  zajisté  způsobuje  zmatený  tok

myšlenek,  by  jim  měl  psycholog  nabídnout  a  doporučit  vhodnou

odbornou pomoc, zajištěnou psychologem, psychiatrem, logopedem,

speciálním  pedagogem.  Samozřejmě  s tím  souvisí  i  zajištění  nebo

zprostředkování  kontaktu  s těmito  odborníky.  Psycholog  by  se měl

pokusit  rodičům vysvětlit,  jak a v čem mohou jmenovaní odborníci

pomoci,  které  obtíže  mohou  být  jejich  intervencí  zmírněny  nebo

minimalizovány,  jaké prostředky jsou v rámci  dílčích přistupujících

oborů  k dispozici  při  odborné  intervenci.  Psycholog  by  se  neměl

dopustit klamavého informování, ke kterému by mohlo dojít přílišnou

snahou rodiče uklidnit – informace musí být přesné, jasné a především

pravdivé.  Rodiče by měli  být  upozorněni  na potíže spojené s touto

poruchou, které budou stále přetrvávat.

106 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 74 s. ISBN 80–7178–813–9.
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3. výchovně  vzdělávací  intervence  –  převážná  většina  rodičů  není

v oblasti  speciálního  školství  vůbec  informována.  Přetrvávající

povědomí  o  školách  zvláštních  nebylo  doposud  nahrazeno  novým

povědomím o stále se rozvíjející síti speciálně pedagogické intervence.

Proto je důležité, aby psycholog podal rodičům základní informace o

možnostech vzdělávání autistických dětí – aby upozornil na speciální

třídy pro tyto děti, na možnost integrace, na specializovaná zařízení,

na  individuální  programy  apod.  Především  by  měl  psycholog

poskytnout kontakty na tato zařízení a na adekvátní osoby z výchovně

vzdělávací oblasti.

4. informace  o  systému sociálních  služeb  –  důležité  je  informovat  o

krajském  koordinátorovi  pro  oblast  autismu,  který  poskytuje

poradenské služby v oblasti poruch autistického spektra. Je případné

vhodně upozornit na sociální výhody spojené s tímto postižením apod.

Odbornou  psychologickou  pomoc  vyhledají  mnozí  rodiče  často  sami.  Za

ideální  považuji  činorodé  rodiče  v efektivně  fungujícím  systému,  v němž

spolupracují lékaři, psychologové a odborníci z výchovně vzdělávací oblasti.

Psycholog  může nabídnout  rodičům nebo klientovi  samotnému intervenci,

která zahrnuje konzultace, vyšetření, stanovení diagnózy, neinvazivní terapeutické

programy,  informační  činnosti,  poradenské  činnosti,  ale  hlavní  intervenční

složkou by měla být ochota naslouchat a lidský přístup ve všech sférách pomoci.

Ve čtvrtém čísle odborného časopisu Psychiatrie pro praxi z roku 2001 se

vyjádřili  k teritoriálním  otázkám  autismu  MUDr.  E.  Čápová  a  MUDr.  D.

Neumann  (z  Psychiatrické  kliniky  FN  v Hradci  Králové)  takto:  „Autismus  je

sociální diagnózou, ne v etiologickém smyslu, ale v ovlivnění života rodiny a její

časté  sociální  izolace  okolím  pro  postižené,  většinou  hyperaktivní  dítě.

Autismus je na rozhraní lékařské a pedagogicko-psychologické péče. Spolupráce

lékařů  se  speciálními  pedagogy  optimalizuje  výsledky  společného  snažení  o

zlepšení prognózy i osudu autistických dětí a jejich rodin.“107

107 http://www.brno.apla.cz/aplajm_clanek-aut.htm
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12.2 Testové metody

Pro testovací metody jsou charakteristická přesně vymezená pravidla – tzv.

standardy. Tyto standardy neurčují pouze to, jakou má test po formální stránce

podobu,  ale  jsou  v nich  uvedené  přesné  postupy  zadávání  testu  (způsob,

podmínky),  hodnocení  testu  a  interpretace  dosažených  výsledků.  „Využívá

možnosti  kvantitativního  hodnocení,  které  může  být  přesnější  než  pouhá

diagnostická úvaha vyšetřujícího psychologa. Psychologické testy neměří  celou

osobnost, ale jen některé její psychické vlastnosti a funkce.“108

Aby mohla být nějaká metoda uznána za psychologický test, musí splňovat

určité podmínky. Mezi tyto podmínky patří: objektivita, standardizace, reliabilita,

validita.

12.2.1 Objektivita

Rizikem humánních profesí  je do jisté míry působení subjektivního názoru

odborníka  na  klienta  jako  osobu,  čímž  může  dojít  k narušení  profesionálního

partnerského  vztahu  nebo  k ovlivnění  intervenčních  procesů.  Objektivizace

psychologického testu by měla subjektivní vlivy minimalizovat na takovou míru,

aby nedocházelo k poškození klienta.

Objektivní  test  je  tedy  takový,  jehož  míra  flexibility  neposkytuje  vlastní

interpretaci  výsledků,  vlastní  zadávání  pokynů  apod.  Uvádí  se,  že

nejobjektivnějšími  testy  jsou  zejména  výkonové  testy,  jsou  kvantifikovatelné.

Méně objektivní jsou testy zaměřené na hodnocení osobnostních vlastností (citové

prožívání apod.).108

108 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha :
Karolinum, 2008. 16 s. – 20 s. ISBN 978–80–246–1538-7
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12.2.2 Standardizace

„Standardizace  je  proces,  který  zahrnuje  potvrzení  dostatečné  úrovně

reliability  a  validity,  stanovení  jednotné  instrukce,  způsobu  administrace,

vyhodnocení výsledků a vytvoření norem.“108

Předpokladem standardizovaného testu je:

� jeho reprodukovatelnost – to znamená, že test musí být opakovatelný

na jiném místě, v jiném čase, jiným examinátorem a  bez vlivu na jeho

výpovědní hodnotu,

� jeho autentičnost – hodnověrnost testu, jejíž podstatou je informace o

konstrukci testu a jeho statistickém ověřování,

� jeho skórování – sestavení konkrétních testových norem.109

Matematicko-statisticky  vypracované  normy  umožňují  porovnávání  mezi

reprezentativním vzorkem a patologickým vzorkem. Výsledky standardizovaných

testů  jsou  převážně  prezentovány  v pásmech  průměru,  podprůměru  a

nadprůměru.108

12.2.3 Reliabilita

Reliabilní  test  poskytuje  statisticky  významně  shodné  výsledky  při

opakovaném měření u daných osob. Reliabilita je tedy přesnost  a spolehlivost

psychologického testu. Tato spolehlivost je ovlivněna několika faktory – rozsah

testové metody, její kvalita, počet otázek a úkolů, obtížnost zadávaných otázek a

úkolů.  Hodnocení  výsledků  testu  je  ovlivněno  také  povahou  testované  sféry

jedince. Vzhledem k obtížnějšímu vymezení hodnocených funkcí u osobnostních

vlastností  je  logické,  že  mnohem  lépe  se  budou  hodnotit  testy,  které  jsou

zaměřené na hodnocení osobnostních schopností. 

„Reliabilita výkonových testů se může lišit i  v závislosti na tom, zda bude

rozhodující rychlost, anebo správnost odpovědí.“108

109http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/metodologie/stranky/teorie_testovani.
html
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12.2.4 Validita

Platnost  testu  nebo  také  jeho vypovídající  hodnota  informuje  o  tom,  zda

skutečně jsou měřeny ty vlastnosti a jevy, pro jejichž hodnocení je určen. Platnost

psychologické metody může být  do jisté míry ovlivněna i  tím, kdo ji  aplikuje

(rizikem je přílišná subjektivizace vyhodnocování výsledků).Jsou tři základní typy

validity:108

� obsahová – provádí se důkladná analýza testových položek, na nichž

je závislé skutečné měření konkrétní psychické vlastnosti,

� empirická  –  ta  ukazuje  na  míru  shody  mezi  výsledky  testu  a

stanoveným  kritériem,  také  může  potvrzovat  kvalitu  měření

současného konkrétního stavu,

� konstruktová – „se zaměřuje na vysvětlování individuálních rozdílů ve

výsledcích testu, jde o to, zda rozdílné výsledky skutečně  závisí na

měřených vlastnostech.“108

Testové metody se podle jejich zaměření dělí do tradičních skupin na testy:108

� schopností  – všeobecné schopnosti,  speciální  schopnosti,  výkonové,

vědomostní a dovednostní testy,

� osobnosti – dotazníky, výkonové testy osobnosti a projektivní metody,

� sociálních vztahů – rodinných a vztahů v jiné skupině.

Testy,  které jsou přednostně  využívány v diagnostickém procesu u jedinců

s poruchou autistického spektra, jsou: 

� Stanford-Binetova zkouška IV. revize,

� Škála McCarthyové,

�  Wechslerovy zkoušky inteligence (PDW, WISC III, WAIS-R), 

� Standardní progresivní matice,

�  Barevné matice.110

110 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 76 s. – 77 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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12.3 Konkrétní testové metody

12.3.1 Stanford-Binetova zkouška IV. revize

Pro  autistickou  poruchu  je  typický  nevyrovnaný  vývojový  profil.  To

znamená,  že  v nějaké  oblasti  jedinec  zcela  selhává  a  v jiné  je  úspěšný  nebo

nadprůměrný.Tento  nevyrovnaný  vývojový  profil  je  i  v oblasti  rozumových

schopností  a  dovedností.  Proto  je  nedílnou  součástí  diagnostického  procesu

potvrzování či vyvrácení podezření na PAS právě test zaměřený na zhodnocení

rozumových schopností.

Stanford-Binetův inteligenční test je určen pro klienty ve věku od dvou let do

dospělosti.  Test  je  orientován  na  zachycení  a  odkrytí  schopností  v oblastech

verbálního myšlení, abstraktně-vizuálního myšlení, kvantitativního myšlení a na

schopnosti spojené s krátkodobou pamětí.

Stěžejními problémy při vyšetřování kognitivních schopností u jedinců s PAS

se  zdají  být  verbální  nevybavenost  klienta,  obtížné navazování  kontaktu

s klientem, snížená koncentrace a snížené schopnosti  dešifrování  gest,  pokynů,

instrukcí.111

12.3.2 Škála McCarthyové

Táto škála nebyla doposud v České republice vydána.

Je to psychodiagnostická metoda určená pro testování  jedinců  ve věku od

dvou do osmi let. Celá škála je sestavena z pěti dílčích škál:

� verbální škála,

� percepčně performační škála,

� početní škála, 

� doplňkové škály paměti,

� doplňkové škály motoriky. 

111 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 76 s. – 77 s. ISBN 80–7178–
813–9.
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Škála McCarthyové je vhodná pro úzkostné děti,  průběh testování  probíhá od

neverbálních činností k verbálním.111

12.3.3 Wechslerovy zkoušky

12.3.3.1 WISC - III

Jak již bylo zmiňováno, jednou z nejčastěji komorbidních poruch k poruchám

autistického  spektra  je  mentální  postižení.  WISC  -  III  je  možné  v případě

mentálního  postižení  využít  k diagnostice  kognitivních  schopností  takového

jedince.  Jak  uvádí  M.  Vágnerová,  je  velkou  předností  tohoto  testu  možnost

zachovat stejné struktury subtestů – čímž může být v odstupu mnoha let posouzen

pokrok,  stagnace  nebo  regrese  ve  vývoji  jednotlivých  schopností.  Minimální

mentální věk testovaného dítěte musí být šest až sedm let, bez ohledu na to, jak je

dítě stáro fakticky. 112

12.3.3.2 Pražský dětský Wechsler (PDW)

Tento  test  je  určen  dětem ve  věku  od  pěti  do  šestnácti  let.  Byl  upraven

kolektivem autorů  tak ,aby mohl  být  adaptován na podmínky naší společnosti.

Modifikaci  testu provedli  Kubička, Bursík,  Jirásek (1973).  Testem není možná

hlubší diferenciace mentálního postižní.112

12.3.3.3 WAIS – R

„Původní Wechslerův test pro dospělé WAIS vyšel v roce 1955. Česká úprava

první revize WAIS – R byla částečně standardizována na českou populaci.“146

Při  používání  tohoto  testu  je  zapotřebí  vzhledem  k jeho  stáří  a  zjištěným

nepřesnostem  být  obezřetný.  V roce  1999  byla  provedena  poslední  úprava

112 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha:
Karolinum, 2008. 124  s., 200 s. – 201 s. ISBN 978–80–246–1538-7
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Wechslerova testu pro dospělé, která je prezentována jako experimentální verze se

zaměřením na jedince od šestnácti let.

12.3.4 Ravenovy testy

12.3.4.1 Standardní progresivní matice

Od  roku  1989  je  pro  české  psychology  k dispozici  standardizace  testu

slovenských autorů J. Ferjenčíka a J. Hromého. Od roku 1938 prošel tento test,

původní Ravenův test určený pro dospělé, mnoha úpravami a aktualizacemi.113

„Autoři (Preiss, M. a Klose, J.) kritizují současný stav používání norem pro

interpretaci Standardních progresivních matic (SPM, Raven, 1938) a zdůrazňují

stárnutí  norem  v  průběhu  posledních  desítek  let.  Prezentují  nálezy  souboru

populace (N = 1769) vyšetřené v pražské vojenské nemocnici v letech 1999-2001.

Doporučují  test  pro  intelektově  průměrnou  a  podprůměrnou  populaci,

psychiatrické a neurologické pacienty.“114

12.3.4.2 Barevné progresivní matice

Standardizace této matice pro potřeby českých psychologů je již značně stará

– pochází z roku 1984. Test je podle této standardizace určen pro diagnostikování

dětí ve věku od pěti do jedenácti let. 111.

Tento test je sestaven z obrázků, kterým chybí určitá část. Obrázek je před

dítě  položen a dítě  má na výběr  ze šesti možných variant  k doplnění obrázku.

Tento test není zaměřen pouze na intelektové schopnosti jedince, ale postihuje

širokou  škálu  schopností  a  dovedností,  jako  je  např.  zraková  percepce,

koncentrace a pozornost jedince apod.

Barevné progresivní matice se řadí mezi testy jednodimenzionální, je to test

inteligenční neverbální a lze jej použít jak pro diagnostiku jednotlivce, tak v rámci

větší  skupiny.  Pro  administraci  testu  je  udáván  čas  20  minut  a  pro  jeho

113 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha :
Karolinum, 2008. 176 s. ISBN 978–80–246–1538–7.
114 http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?from=288&to=288

104



vyhodnocení  3  minuty.115 Je  tedy  logické,  že  je  tento  test  mezi  psychology

oblíbený.

12.4 Klinické metody

Zjednodušeně řečeno jsou klinické testy ve své podstatě opačné k testovacím

metodám.  Klinické  metody jsou  flexibilní,  to  znamená,  že  nejsou  normativně

omezené a interpretace získaných výsledků je dotčena subjektivizací vyšetřujícího

psychologa.  Ovšem  proto  jsou  vyšší  nároky  kladeny  na  vytvoření  vhodné

atmosféry pro diagnostikování, jejíž základ spočívá v navázání dobrého kontaktu

s klientem, popř. s jeho rodiči (zákonnými zástupci). 

„Klinické  metody  jsou  zaměřeny  na  pochopení  celé  osobnosti  v jejím

sociálním kontextu, zahrnujícím různé souvislosti a vztahy. (...) Klinické metody

mohou přinést důležité informace, které nelze získat s pomocí standardizovaných

testů.“ 116

Mezi  klinické  psychologické  metody  používání  u  jedinců  s poruchou

autistického spektra patří především pozorování, rozhovor, kresba a vyhodnocení

úrovně grafomotoriky.

12.4.1 Pozorování

Je důležité  uvědomit  si,  že  nejcennější  přínos  z pozorování  přináší  rodiče

autistických  klientů.  Sebelépe  propracovaný  pozorovací  systém  nenahradí

kontinuitu  pozorování  v rámci  rodinného života.  Je přínosné domluvit  s rodiči

pořízení  videozáznamu  z prostředí,  v němž  nemá  psycholog  možnost  dítě

pozorovat – doma, na dovolené apod.99

Diagnosticky přínosné jsou tyto postřehy z pozorování (od rodičů):

� zda dítě reaguje na své jméno,

� zda dítě vyjádří své přání,

� zda se dítě rovnoměrně vyvíjí po řečové stránce,

� zda dítě reaguje na zadané pokyny,

115http://www.psychodiagnostika.sk/CZ/Katalog_popis.asp?kod=278&ZozArg=1&Kateg=1&MT=
116 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha :
Karolinum, 2008. 23 s. – 25 s. ISBN 978 – 80–246–1538–7.
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� „dítě dělá, že neslyší,“

� dítě očividně slyší,  ale nereaguje, nemává na rozloučenou, nevítá se

s ostatními osobami, s členy rodiny apod.,

� došlo ke stagnaci ve vývoji řeči – dítě přestalo mluvit,

� nereaguje  v určitých  situacích  sociálním úsměvem (např.  neprožívá

radost apod.),

� nevyhledává  kontaktní  hru,  jeho  činnost  se  převážně  zaměřuje  na

vlastní osobu,

� dítě se může zdát brzy „jakoby samostatné“,

� neudrží oční  kontakt,

� budí dojem, že žije ve vlastním světě,

� dává přednost neživým předmětům před osobami,

� projevuje se agresivně, vztekle, ubližuje si, nespolupracuje,

� s hračkou si nehraje tak, jak je u něj  předpokládáno nebo si nehraje

vůbec,

� zaměřuje se na neobvyklé předměty a dokola je vyhledává,

� má tendence seřazovat věci do řad,

� objevují se u něj přehnané reakce na některé zvuky, pohyby, světlo ...,

� chodí po špičkách nebo se projevuje jinými zvláštními pohyby (např.

třepetá prsty, kroutí si ruce apod.).117

Pro rodiče by měly být alarmujícími především tyto vývojové změny:

� dítě nezačalo do jednoho roku žvatlat,

� dítě  do  jednoho  roku  nezačalo  experimentovat,  neprojevují  se

manipulační činnosti,

� dítě  nezačalo  do  16  měsíců  mluvit  (fyziologická  mimovolná

echolálie),

� porucha vyjadřovacích schopností (do 2 let nezačalo dítě spontánně

užívat jednoduché věty – Po + Pří ),

� „ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli

věku.“108

Další, kdo může provádět pozorování, je tedy psycholog. Ten si autistického

jedince  všímá  především  jako  celistvé  osobnosti,  dále  pozoruje  jeho chování

v různých situacích.  Vlivným faktorem je přítomnost  dalších osob v místnosti,
117 http://www.ssvp.wz.cz/Texty/autismus.html
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proto  psycholog  vytváří  různé  situace  s i  bez  přítomnosti  ostatních  osob.

Psycholog  se  v pozorování  zaměřuje  na  mimiku,  na  pantomimiku  (výrazové

projevy celého těla), na gestiku, na řečovou úroveň. Zvláště se u těchto jedinců

pozoruje emoční projevování, sociální chování, jeho vztah k sobě, vztah ke svému

okolí – k lidem i k věcem.99

„Aby  pozorování  mělo  žádoucí  efekt,  je  třeba  si  stanovit  přesný  cíl,  tj.

vymezit, co a jak chceme pozorovat, tj. jakým způsobem a za jakých okolností

(...) psycholog se obvykle zaměřuje na určité, cíleně zvolené aspekty, které jsou

pro posouzení aktuálního stavu sledovaného dítěte důležité,  k jejich hodnocení

následně  využívá  své odborné znalosti  a  zkušenosti.“150 Autoři  publikace  dále

uvádí, že pozorovací  metoda je vždy do jisté míry ovlivněna subjektivizací,  a

proto  velmi  záleží  na profesionalitě  psychologa,  na jeho osobnosti  a  odborné

zralosti.118

I  když  metoda  pozorování  není  stejnou  měrou  kvantifikovatelná  jako

standardizované  testy,  je  u  specialistů  v oblasti  poruch  autistického  spektra

uznávaná jako jedna z nejefektivnějších. D. Krejčířová se o této metodě vyjadřuje

jako o nejspolehlivější v rámci psychodiagnostického procesů.119

Psycholog  může  pozorování  provádět  volnou  metodou  nebo  může  využít

strukturované pozorování.

Skupina  autorů,  Matějček  (2001),  Svoboda  (2001),  Lichtenberg,  Mather,

Kaufman  a  Kaufman  (2004),  vypracovala  předlohu  pro  záznam  orientačního

pozorování klienta. Zaznamenávají se:

� Tělesná konstituce a somatotyp.

� Vzhled a úprava zevnějšku.

� Projevy chování.

� Motorika.

� Verbální projev.

� Osobní tempo a temperamentové projevy.

� Emoční ladění.

� Úkolové chování, způsob reagování na pokyny, pracovní vlastnosti.

� Sociální chování.

� Chování k rodičům.118

118 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha :
Karolinum, 2008. 23 s. – 25 s. ISBN 978–80–246–1538–7.
119 http://brno.apla.cz/clanky/O_A_psycholog_psychiatr_pedagog.htm
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12.4.2 Rozhovor

Jak jsem již uvedla, rozhovor má sám o sobě terapeutické účinky. Proto se

této klinické metodě věnuji podrobněji.

V ideálním  případě  se  odborníkovi  podaří  navázat  rozhovor  jak  s rodiči

klienta,  tak  s klientem  samotným.  V případě  autistických  klientů  je  rozhovor

většinou  zaměřen  na  jeho  rodiče.  Psycholog  zjišťuje  především anamnestické

údaje,  hovoří  s rodiči  o  příčinách  jejich  pocitu  znepokojení,  o  konkrétních

problémech  vztažmo k rodině,  výchově  a  vzdělávání.  „Pokud je  dítě  verbálně

zdatné,  vedeme  rozhovor  i  s dítětem,  i  když  většinou  s omezenou  mírou

reciprocity.  Na  rozhovoru  je  také  založená  řada  diagnostických  metod,

posuzovacích škál.“99

Stejně  jako  v předešlé  metodě  (pozorování)  se  i  zde  sekává  psycholog

s rizikem  subjektivizace,  a  tedy  i  s rizikem  projekce  vlastních  názorů  do

rozhovoru, které s profesního hlediska s daným problémem nesouvisí. 

Uvádí se, že rozhovor patří k nejobtížnějším psychodiagnostickým metodám.

Dojmy o jeho jednoduchosti a bezprostřednosti vyplývající ze situace jsou mylné.

Dle  mého  názoru  bezprostřední  rozhovor  mezi  klientem  a  psychologem  je

bezprostřední tehdy,  pokud je psycholog na takové profesní  úrovni,  že klienta

k takovému rozhovoru  promyšleně,  systematicky  dovede.  Představme si,  o  co

složitější úkol to pro něj je, když před ním sedí rodiče postiženého dítěte. Navodit

atmosféru, v níž lidé hovoří přirozeně o svém největším životním utrpení, nemůže

být bez pochyby nic snadného!

„Otevřená  možnost  získat  různá  data  je  zároveň  spojena  s rizikem,  že  se

nakonec nepodaří  získat  ani  nezbytné  minimum.  Validita  informací  získaných

rozhovorem bývá kolísavá.“120

120 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha :
Karolinum, 2008. 30 s. – 34 s. ISBN 978–80–246–1538–7.
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Aby  bylo  možné  rozhovoru  požít  jako  co  nejvíce  platné  metody,  jsou

navrhnuta osvědčená pravidla, která minimalizují míru chyby v rozhovoru. Tato

pravidla jsou:120

� psycholog by měl umět dát klientovi najevo, že má o něj zájem a že je

ochoten mu naslouchat,

� klient  by  měl  být  ujištěn,  že  rozhovor  probíhá  tak,  jak  je

předpokládáno, že to, co říká,  je důležité a že je čas na to, v klidu

potřebné informace vyslechnout,

� psycholog by neměl na klienta spěchat, měl by ho uklidnit dostatečnou

časovou rezervou,

� v případě klientova odbíhání od tématu by měl být psycholog schopen

regulovat  tak,  aby  si  klient  nevšiml  toho,  že  byl  nasměrován

k původnímu cíli rozhovoru,

� vyžaduje-li to situace a umožňují-li to prostředky a podmínky, měly

by  být  v jistých  situacích  účelně  respektovány  podmínky,  které

pomohou klientovi si vše co nejpřesněji vybavit,

� psycholog musí pečlivě volit formulace všech otázek v rozhovoru,

� velkou roli hraje míra otevřenosti otázky (je na psychologovi, zda cílí

k jasné stručné odpovědi nebo potřebuje, aby se klient rozhovořil),

� dalším  ovlivňujícím  faktorem  je  zaměřenost  otázky  (zdali  cílí

odborník  k vyvolání  obranného  postoje  klienta,  zda  je  cílem jasná

odpověď nebo probuzení klientovy fantazie apod.),

� otázky by měly být jasné, přesně formulované,

� odborník  by  měl  dbát  na  minimalizaci  sugestibilních  projevů

v rozhovoru,

� v rozhovoru se dbá na emoční  přijatelnost  otázek (aby nebyl  klient

zraněn, aby nedošlo k narušení vytvořeného partnerského vztahu mezi

klientem a psychologem apod.),

� pořadí otázek by nemělo být náhodné, ale systematické,

� otázky by měly cílit k zjištění průběhu rozvoje daného problému.

„Způsob vedení rozhovoru musí respektovat věk či vývojovou a vzdělanostní

úroveň  klienta.“120 Je tedy logické,  že  rozhovor  s rodiči  bude mít  zcela  jinou

podobu než rozhovor s dítětem.
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Schopnost  adekvátně  komunikovat  vzhledem  k vykonávané  profesi  bych

zařadila mezi činitele, kteří vedou ke zvyšování úrovně daného povolání, vedou

k jeho profesionalizaci.

Synonymem komunikace je dorozumívání. 

„Komunikativním  jednáním  budu  rozumět  taková  jednání  zúčastněných

aktérů,  jež  jsou  koordinovány  nikoli  prostřednictvím egocentrických  kalkulací

vlastního  úspěchu,  nýbrž  prostřednictvím  aktů  dosahování  porozumění.

V komunikativním jednání se zúčastnění aktéři  neorientují  jen primárně  na své

vlastní individuální úspěchy, sledují své individuální cíle za podmínek, za nichž

mohou harmonizovat  rozhovory svého jednání  na základě  společných  definicí

situace.“121

Dle mého názoru není možné, aby zmíněná harmonizace rozhovoru nastala

pouze za uvedených podmínek neuplatňování egocentrických kalkulací. Myslím

si, že tato podmínka je v případě  rodičů, kteří  očekávají  odbornou pomoc, bez

ohledu na formu takové pomoci od profesionálů nesplnitelná, uvážíme-li ten fakt,

že hybnou sílou pro jejich jednání je odchýlení zdravotního stavu jejich potomka

od normálu. Takové jednání je zajisté ovlivněné egem jednajícího jedince.

Jednání  na základě  společných  definicí  situace je velmi důležité,  ale  díky

výrazné  specifičnosti  řešených  problémů  (vyšetřovací  postupy  a  techniky,

stanovení  diagnózy,  návrhy  individuálních  vzdělávacích  plánů,  aj.)  mnohdy

dochází k nesrovnalostem z důvodu užívání vysoce odborného jazykového kódu

v interakci  odborníka a laika nebo z důvodu specifičnosti  odborné terminologie

v rámci různosti profesí. Taková komunikace způsobuje u účastníků nejistotu a

vzbuzuje u komunikanta nedůvěru v komunikátora.

Každý z nás je v nějaké činnosti  odborníkem a je pouze na svobodné vůli

každého z nás, jestli tuto činnost sdělíme okolí. Tím bych ráda vyjádřila hluboký

omyl  mnohých  „pánu  v bílém  plášti“  a  „dam  v útulných  kancelářích“,  když

pohlíží  na  rodiče  svých  klientů  a  na  klienty  samotné  jako  na  nevzdělané,

nemyslící bytosti. 

„Lidi, jež známe jen zpola, neznáme vůbec. Věcem, jimž rozumíme jen ze tří

čtvrtin,  nerozumíme  vůbec.  Tyto  dvě  úvahy  stačí  ke zhodnocení  veškeré

společenské konverzace.“ (Sebestian Roch Chamfort)

121 Šubrt, J. Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha :
Karolinum, 2008. 193 s. ISBN 978–80–246–1413–7.
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Jak uvádí J. Štěpaník, umění jednat s lidmi se skládá ze tří oblastí:

1. umění mluvit, sdělovat,

2. umění naslouchat,

3. umění mlčet.122

Ještě dříve než začneme komunikovat, je důležité uvědomit si, jaký cíl má

rozhovor mít. Zdali komunikujeme za účelem zjištění nějaké informace nebo jen

povedeme běžný neformální rozhovor, zda povedeme motivační rozhovor nebo

zda budeme komunikovat s cílem výtky k druhé osobě  apod. Od cíle,  který si

stanovují  účastníci,  se odvíjí  druh rozhovoru:  rozhovor diagnostický,  rozhovor

motivační, rozhovor poradenský, rozhovor hodnotící, rozhovor opakovací apod.

12.4.2.1 Řízení rozhovoru

Úskalím  v komunikaci  mezi  odborníkem  a  laikem  může  být  tendence

k odbíhání  od  tématu  nebo  k  zabíhání  pro  šetřenou  situaci  k  nepodstatným

skutečnostem.  K profesionálním  kompetencím  patří  právě  schopnost  takový

rozhovor usměrňovat na fakta a souvislosti potřebná pro tvorbu dílčích výstupů,

návrhů efektivních řešení a závěrů.

Způsob usměrňování rozhovoru si volí odborník v závislosti na dané situaci a

na osobě  komunikátora.  Rozhovor  lze  příkladně  úspěšně  řídit  pomocí  kladení

vhodných  otázek,  kterými  se  udává  i  tempo  rozhovoru.  Záleží  na  druhu

poskytovatele služeb a na četnosti návštěv klienta. Otázky se budou lišit v případě

první návštěvy nebo opakované, průběžné péče a stejně tak budou otázky jiného

druhu  v případě  návštěvy  ordinace  lékaře  a  výchovného  poradce.  Vlivným

faktorem  je  připravenost  obou  zúčastněných  stran,  kdy  odborník  je  vždy

z hlediska prvního kontaktu s klientem v nevýhodné pozici.

Otázky, které lze během usměrňování rozhovoru použít, jsou: přímé, nepřímé,

otevřené, uzavřené, sugestivní, otevírající, zavírající apod.

Nemělo by se vyskytnout tak zvané „opravování“ klienta – např.: „Tak o tom

snad hovořit nebudeme.“ apod.

122 Štěpaník, J. Umění jednat s lidmi 2 (Komunikace). Praha : GRADA Publisjhing, 2005. 9s.
ISBN 80–247–0844–2.
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Výsledným efektem rozhovoru je zpětná vazba pro obě  zúčastněné strany,

která může být:

� chápající a pozitivní,

� chápající a neutrální,

� chápající a negativní,

� nechápající.123

„Poradce,  který  vede  rozhovor,  by  si  měl  pamatovat,  že  jeho  úkolem  je

pomáhat  klientům.  Pokud  je  toto  přání  jeho  hlavním  motivem,  nemusí  se

přehnaně  obávat,  že bude působit  příliš  zvědavě  nebo příliš  autoritativně.  Na

druhé straně je samozřejmě žádoucí nepůsobit dojmem neotřesitelné autority, ale

vést klienta k tomu, aby uskutečňoval kroky, které sám ohodnotí jako nezbytné.

Platí, že teprve věci, které lidé dělají na základě vlastního rozhodnutí, pro ně mají

skutečný význam.“124

Všeobecně platným pravidlem by měl být předpoklad, že zástupce jakékoliv

pomáhající profese by měl být nejen schopným komunikátorem, ale také dobrým

posluchačem.  Takovým,  který  vyčkává,  když  komunikátor  ztratí  slova,  který

nenásilně  podněcuje k monologu a pauzy v něm nevyplňuje vlastní  prezentací.

„Častou  chybou  nezkušeného  poradce  jsou  jeho  rozpaky, když  dochází

k přestávkám nebo odmlkám v hovoru.  Má pocit,  že je musí vyplnit  otázkami

nebo  komentáři.  Ticho  je  většinou  mnohem  užitečnější.  Klient  často  zmlkne

proto, že se zdráhá přijít s tím, co v příběhu následuje, anebo protože přesně neví,

jak vyjádřit, co chce říci. Ukvapené přerušení může způsobit, že tato důležitá část

příběhu nebude nikdy sdělena.“124

Pro rodiče postiženého dítěte  bývá  mnohdy rozhovor  s odborníkem ,který

naslouchá, sám o sobě terapeutickým prvkem. Rodič  má možnost se vypovídat

s tím vědomím, že bude pravděpodobně následovat odborná rada. Tato interakce

posiluje u rodiče důvěru v odborníka, je přístupnější k možným změnám, které

jsou  spjaté  s následnou  intervencí  a  odborníkovi  je tím  skýtána  efektivnější

spolupráce s rodičem.

 Ovšem jak uvádí O. Matoušek: „Nechat klienta, aby bez omezení vyjadřoval

své  pocity,  však  skrývá  i nebezpečí.  Mohou  být  způsobeny  nikoli  nedávným

rozčilujícím  zážitkem,  ale  dlouhým  řetězem  zážitků,  které  se  táhnou  až  do

123 https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=5051
124 http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2071
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vzdálené minulosti.“124 Dále tento autor zmiňuje fakt, že lidé, kteří přicházejí za

odborníky se svými životními příběhy, mohou u nich často vzbudit soucit, který

pak  překryje  reálné vidění  a  pochopení  situace.  O.  Matoušek  říká,  že  takový

postoj není schopen ze strany klientů vyvolat chtěnou aktivitu a spolupráci.

O naslouchání se vyjadřuje C. Rogers, jako o  nespecifickém, univerzálním

léčebném faktoru v řadě psychoterapeutických směrů.125

12.4.2.2 Diagnostický rozhovor

Diagnostický proces je soubor po sobě  následujících úkonů,  vedoucích ke

stanovení  diagnózy.  Diagnostický  rozhovor  je  tedy  součástí  diagnostického

procesu, nelze jej považovat za samotný nástroj ke stanovení diagnózy. Během

diagnostického  rozhovoru  navazuje  odborník  s klientem profesionální  kontakt,

během něhož o něm získává základní informace, které dále rozvíjí dle potřeb a

účelu rozhovoru.

„Pro navázání terapeutického vztahu je např. důležitá terapeutova neverbální

komunikace,  poskytnutí  vyžádaných  informací,  schopnost  naslouchat  a  to,  že

terapeut bere vážně reálné životní problémy. K získávání relevantních informací

pomáhá, pokud terapeut klade otázky srozumitelně, jazykem, který je pacientovi

blízký, a zbytečně nemoralizuje.“ 126 

Cílem diagnostického rozhovoru je tedy vyšetřit  žáka/ klienta, poznat jeho

zvláštnosti,  formulovat  problémy  a  stanovit  na  základě  zjištěného

pravděpodobnou diagnózu.

„Často mívá podobu polostandardizovaného rozhovoru, v němž jsou některé

části standardní pro všechny vyšetřované žáky, zbytek rozhovoru probíhá volně

podle aktuální situace a svébytného obsahu žákových odpovědí. Zahrnuje úvodní

fázi  (navázání  kontaktu,  získání  důvěry),  pokračuje  vlastním  rozhovorem

(zpočátku  "nezávazná  témata",  pak  témata  náročnější,  nakonec  složitá  či

delikátní),  končí  závěrečnou  fází  (uzavření  rozhovoru,  ukončení  prožitků,

125 http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/franema1/data/Vybiral_Slovni%20komunikace.rtf
126 http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/d/diagnosticky_rozhovor
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vyjádření  spokojenosti  se  spoluprací,  někdy  podpoření  žákova  sebevědomí,

sebepojetí, připravení půdy pro případná další setkání).“127

U  rozhovoru  může  být  rodič  (zákonný  zástupce),  ale  pokud  by  jeho

přítomnost  narušovala  průběh rozhovoru (příkladně  by se dítě  jevilo  nervózní

nebo by si  očividně  odpovědi upravovalo apod.), je v možnostech examinátora

požádat tuto osobu, aby místnost opustila.

12.4.2.3 Poradenský rozhovor

„Nic tak neuvolňuje napětí a nerozvazuje jazyk jako projevený zájem, účast,

pochopení. Samozřejmě musí být znát, že nejde jen o hru s nasazenou maskou ...

Rozhodně  se  nevyplácí  dávat  zájem  najevo  pouze  formálně,  stereotypními

otázkami ...“128

Účelem tohoto rozhovoru nejsou projevy lítosti a uznání tíživé životní situace

ze strany odborníka, ale pomoc formulovat návrhy řešení takové situace. Mnohdy

jde  o  nastavení  pomyslného  zrcadla  klientovi  nebo  podporu  plánu  opatření,

potřebných kroků k uklidnění či vyřešení situace, které již sám klient navrhl.

Je jisté, že ne pokaždé je klient sebekonstruktivní a nebo podmínky mu to ani

v jeho  momentálním rozpoložení  nebo  v dané situaci  nedovolují,  poradce  pak

(těchto rozhovorů  využívá mnoho profesí)  přistupuje k rozhovoru zcela jiným,

specifickým způsobem. A právě v takových případech je možné užívat i postupy,

kdy jsou  klientovy předloženy  hotové  návrhy  či  soubory doporučených  zásad

jednání. „Rodiče a učitelé dyslektického dítěte jsou instruování jak postupovat při

výuce  a  výchově,  obdobně  možno  poskytnout  doporučení  přístupu  k živým,

neklidným dětem, lze nabídnout postupy a zásady duševní hygieny, s klienty je

možno  se  dohodnout  na  okruhu  „zakázaných,  citlivých témat“  v krizovém či

konfliktním vztahu atp.“129

127 http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CMTF/Katedra_krestanske_vychovy/pojmy-uc.rtf
128 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2 (Komunikace). Praha : GRADA Publisjhing, 2005. 104s.
ISBN 80–247–0844-2
129 Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2 (Komunikace). Praha : GRADA Publisjhing, 2005. 86s.
ISBN 80–247–0844-2
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Kvalita poradenského rozhovoru se odvíjí od mnoha determinantů, jako jsou:

� schopnost poradenského pracovníka naslouchat,

� schopnost poradenského pracovníka nonverbální účasti v rozhovoru,

� schopnost udržet směr rozhovoru aj.

Je  podstatné,  aby  poradenský  pracovník  přistupoval  ke  každému  jedinci

individuálně,  aby  nedocházelo  k  zevšeobecňování  poradenských  přístupů  na

základě  podobnosti případů.  Taková služba se míjí účinkem, nehledě  na to, že

klient může být nevhodným přístupem poškozen.

12.4.2.4 Rozhovor hodnotící

Z neformálního  pohledu  tak  jako  diagnostický  rozhovor  přísluší  nejenom

k lékařské a psychologické profesi,  poradenský rozhovor k profesi  výchovných

poradců,  metodiků  prevence, školních psychologů,  ..., tak i rozhovor hodnotící

spadá převážně do kompetenční oblasti pedagogů.

Ve  školském  systému  je  nejběžnější  metoda  hodnocení  zastoupena

klasifikačním  pětistupňovým  systémem.  Tento  systém  je  možné  nahradit  či

doplnit  systémem slovního hodnocení.  Slovní  hodnocení  skýtá škálu možností

nahlížet  na konkrétního žáka,  ale  za  jeho přednostní  plus považuji  především

možnost  zachycení  žákova  studijního  úsilí,  které  nemusí  vždy  korespondovat

s dosaženými školními výsledky.

V hodnotícím rozhovoru může pedagog působit na rozvoj osobnosti žáka tím,

že jej  směruje  k sebehodnocení  a tím rozvíjí  jeho pozorovací  schopnosti  vůči

okolí (v zastoupení spolužáky a sociálním klimatem třídy) a podporuje žákovo

vnímání své osoby v interakci s tímto prostředím. Pedagog i žák mají možnost

okamžité reakce a prostoru k vyjádření svého souhlasu či nesouhlasu. 

Hodnotící rozhovor je konstruktivní metoda vedení žáka. 

„Učitel cíleně sbírá informace o tom, jak se žáci k úkolu stavějí, jak využívají

během učení již zvládnuté postupy, jak rozpoznávají, co se musejí ještě naučit, jak

zkoušejí neprošlapané cesty. Všímá si, do jaké míry chápou vztahy mezi složkami

studovaných problémů, jak umějí vybrat důležité informace, vyhodnotit poznatky,

použít je, využít dosavadní znalosti a propojit je s novými. Žáci pracují a učitel při
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tom nahlíží do jejich procesů myšlení. Získává o žákově učení cenné poznatky,

které použije,  když  mu chce poskytnout  bezprostřední  popisnou zpětnou nebo

korektivní zpětnou vazbu. Nesbírá poznatky o žákově učení proto, aby mu mohl

dát »podloženou známku«, ale proto, aby mohl řídit jeho učení a vést žáka k co

nejhlubšímu poznání a kompetentnosti.“130

Hodnotící  rozhovor  nepoužívá  pedagog  pouze  v interakci  s  žáky,  ale  je

běžnou  složkou  informačních  setkání  pedagoga  s rodiči  (zákonnými  zástupci)

žáků a pedagoga s kolegy či s odborníky z jiných profesí.

12.4.3 Sdělení závažné informace rodičům

V. Prokopová říká:  „Informovat rodinu o postižení dítěte je pro odborníka

vždy náročný úkol. Nejen z důvodu obtížného sdělování negativních informací

obecně,  ale  též  proto,  že  i  profesionálové  často  cítí  v této  situaci  osobní

angažovanost. Je nezbytné si uvědomit, že sdělení o závažné diagnóze dítěte je

pro rodiče informací, která jim zásadně změní život, a proto jim obvykle slova

tohoto  sdělení  na  celý  život  utkví  v paměti.  Rodiče  často  bývají  nespokojení

s formou sdělení, mají pocit nedostatku informací a podpory ze strany odborníků.

Tento fakt bývá zapříčiněn jednak skutečně nevhodným přístupem profesionálů,

jednak  zkresleným  vnímáním  a  vlivem  obranných  mechanismů  na  straně

rodičů.“131

Myslím, že právě způsob sdělení diagnózy dítěte a přístup odborníka k tomuto

sdělení do jisté míry ovlivňuje i budoucí vývoj rodiny – např. soudržnost obou

partnerů apod. 

Je velice důležité, aby se rodiče dozvěděli diagnózu co možná nejrychleji po

jejím  stanovení.  Odůvodňuji  to  tím,  že  se  tak  předejde  zbytečnému  rozvoji

postižení a komplikacím s ním spojených – a to v období, kdy by již mohla být

zařazena efektivní terapie, dále se pak zkrátí období nejistoty plynoucí z pocitu, že

není něco v pořádku. „Rodič se má dozvědět, jak s dítětem cvičit, jak chodit na

rehabilitaci,  co  by dítěti  prospělo. Je velmi  vhodné najít  takového odborníka,

130 http://www.ucitelske-listy.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=103529&CAI=2168
131 http://www.mnof.cz/drs/s20030318/12-postizene_dite_v_rodine.doc
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kterému rodič  důvěřuje a který je jakýmsi  rodinným lékařem – přítelem. Tato

praxe však v České republice ještě není bohužel velmi rozšířena.“132

V.  Prokopová  v článku  „Postižené  dítě  v rodině  a  vzájemná  komunikace

rodičů s profesionály“ podrobně popisuje, jak by měl probíhat rozhovor, při němž

odborník sděluje závažnou diagnózu rodičům a za jakých podmínek by takový

rozhovor měl probíhat. Vybrala jsem z tohoto textu následující podstatné body:131

� měla  by  být  dodržována  zásada  o  včasném  podání  zprávy  o

zjištěném postižení,

� toto závažné sdělení by nemělo probíhat na veřejných prostorách,

ale v soukromí, na místě k tomu určeném,

� mít na zřeteli vyšší časovou náročnost pro plánovanou interakci,

� je  vhodné,  aby při  sdělení  závažné informace nebyl  rodič  sám,

proto je doporučeno přizvat druhou osobu (manžel/ka apod.)

� je  vhodné  volit  citlivý,  účastný  přístup  v dané  situaci  a  dát

klientům  najevo  svou  podporu,  ochotu  naslouchat  a  nabídnout

možnosti pomoci,

� odborník by měl být připraven přijmout všechny reakce rodičů bez

hodnotícího postoje,

� odborník by neměl uplatňovat zásadu vědeckosti a podat rodičům

veškeré informace tak, aby byly pro ně srozumitelné a jasné,

� z důvodu vysoké míry stresové povahy takového sdělení, je nutné

informace dávkovat a rozrušeným rodičům je citlivě opakovat,

� je nutné poskytnout rodičům čas na případné dotazy a nabídnout

formu následného zkontaktování,

� důležitým  prvkem  takového  setkání  je  nabídka  spolupráce  na

následném plánu péče o dítě.

„Je nezbytné, aby si profesionálové všech odborností uvědomili, že vhodný

způsob komunikace podporuje důvěru rodičů v jejich profesionální schopnosti a je

nutnou podmínkou k navázání kvalitní spolupráce. Jsou to především rodiče, kteří

se často po celý život s láskou a oddaností starají o své postižené dítě a v našich

silách je jim tuto nelehkou pouť alespoň částečně usnadnit.“131

132 http://www.azrodina.cz/1768-souziti-s-postizenym-ditetem-ocima-psychologa
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Komunikativní  způsobilost  odborníků  je  bezpochyby  významnou  součástí

jejich profesionality. Ale komunikace není pouze mluvené slovo, ne vždy se musí

hovořit, aby bylo pomoženo. Vstřícný přístup a projevená ochota pomoci tvoří

základ pro úspěšnou spolupráci. 

„Důvěra dává rozmluvě víc než inteligence.“ (Francois de la Rochefoucauld)

12.4.4 Kresba, grafomotorika

„Kresby  jsou  významnou  součástí  psychodiagnostického  vyšetření  dětí

s poruchami autistického spektra.“111

V kresbě se psycholog zaměřuje jak na formální, tak na obsahovou stránku

kresby. Při volné kresbě je diagnosticky hodnotné zvolené téma, popř. reakce na

možnost volby. Dále si psycholog všímá chování jedince během kresby, zda dítě

odbíhá od zadaného úkolu nebo sedí a nic nedělá,  zdali  se koncentruje apod.,

všímá si úchopu psacího náčiní, sklonu papíru, tonu svalových skupin, rozložení

kresby  na  ploše  listu  nebo  naopak  dodržování  vytyčených  hranic  při  kresbě

apod.111

Přirozeným prostředkem k projevu svého já je nám mnohým řeč – resp. obě

podoby řeči. Ale u jedinců s poruchou autistického spektra bývá mnohdy zasažena

jak verbální tak nonverbální stránka osobnosti a prostředky s výpovědní hodnotou

jsou ve vlastním projevu omezené. Proto kresba dává velikou možnost nahlédnout

do nitra těchto osob a umožňuje tak alespoň částečně porozumět jejich vnitřnímu

životu.

„Mnohé děti s autismem mají odpor ke kreslení postavy, ačkoliv jiná témata

kreslí  rády  a  zdatně.“ 111 Autoři  tento  fakt  vysvětlují  přílišnými  modifikacemi

výrazů obličeje, které jsou pro autisty obtížně dešifrovatelné a druhým aspektem

je poněkud „zvláštní a těžko zachytitelný“ tvar těla.

R.  Davido  se o dětské kresbě  vyjadřuje  jako o grafické formě  vyprávění.

Zároveň zmiňuje riziko projekce vlastních subjektivních zkušeností psychologa.133

133 Davido, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha : Portál, 2001. 19 s., 69 s. ISBN 80–7178–
449–4.
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Kresba může být na volné téma nebo téma může být částečně určené a nebo

psycholog zcela jasně vymezí, co má být nakresleno. Mezi tyto testy patří:134

� Kresba lidské postavy.

� Obkreslování obrazců a písma.

� Test postavy v dešti.133

12.4.4.1 Kresba lidské postavy

Jak již bylo zmíněno, autisté většinou neradi kreslí lidskou postavu. Takže

může nastat situace, kdy jedinec nakreslí autobus se všemi detaily jako je např.

čepička ventilku na duši kola, ale postavě nenakreslí ani jeden prst, natož snad

nějaké  oblečení.  Neznamená  to,  že  je  testovaný  na  nízké  vývojové  úrovni,

zkušený psycholog vidí v takovém výsledku zcela jinou výpovědní hodnotu.

Schopnost znázornit postavu se vyvíjí spolu s jedincem.

Kresbu lidské postavy je možné použít jako obecné měřítko pro celkovou

úroveň  jedince. V kresbě  si psycholog všímá především základních znaků  těla:

hlava  (oči,  nos,  ústa  a  jejich  vzájemné  poměry  apod.),  proporcionalita

jednotlivých částí těla, umístění kresby atd.

12.4.4.2 Obkreslování obrazců a písma

Obkreslovací  testy  napomáhají  psychologům  zorientovat  se  v oblastech

vizuální percepce a senzomotoriky. Dítě zapojuje krátkodobou paměť, kdy oporou

mu  je  předloha,  a  tudíž  má  jedinec  možnost  neustálé  kontroly.  Výpovědní

hodnotou je  i  to,  jak  často  jedinec tuto  oporu  využívá,  do  jaké  míry  pracuje

zpaměti. 

Jedním z nejpoužívanějších testů je Matějčkův test obkreslování.135

134 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha :
Karolinum, 2008. 312 s. – 314 s. ISBN 978–80–246–1538–7.
135 Vágnerová, M., Klégrová, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha :
Karolinum, 2008. 312 s. – 314 s. ISBN 978–80–246–1538-7
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12.4.4.3 Test postavy v dešti

Jedná se o poměrně mladou psychodiagnostickou kresebnou metodu, kterou

sestavil a uvedl Američan E. F. Hammer. Metoda se nazývá: Draw-A-Person-In-

The-Rain.

Úkolem  testovaného  jedince  je,  aby  nakreslil  libovolnou  osobu.  Když  je

hotov, má nakreslit tutéž osobu v dešti. Autor testu tvrdí, že deštěm se stává okolí

kreslené postavy stresující a jedince podněcuje k odbourání původních obranných

mechanismů a nutí ho k spontánnímu upřímnému kresebnému projevu.133
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13 Jedinec s poruchou autistického spektra
z pedagogického hlediska

Význam  působení  pedagogické  profese  u  jedinců  s poruchou  autistického

spektra  je  podle  mého  názoru  ten  nejpodstatnější.  Je  patrné,  že  porucha

autistického spektra není vyléčitelná. Ovšem tento fakt se nevylučuje s možností

terapeutického ovlivňování této poruchy. 

Uplatnění lékařského přístupu v rámci PAS je do značné míry omezeno na

diagnostiku  této  poruchy  a  na  farmakologické  ovlivňování  některých

symptomatických projevů.

Uplatnění  psychologického  přístupu  v rámci  PAS  je  taktéž  diagnosticky

určující, oproti lékařům s mnohem propracovanější intervenční sítí. Ale vzhledem

k časovému omezení  není možné poskytnout takové služby a formy pomoci jako

poskytují pedagogičtí odborníci.

Pedagogické hledisko zahrnuje nejvíce dílčích intervenčních forem v rámci

holistického  přístupu  k jedincům  s PAS.  Je  zarážející,  do  jaké  míry  jsou

nevyrovnané hodnotové priority laiků i odborníků v přístupu k významu působení

pedagogů. Nelze zaujmout toto stanovisko jako rozhodující, jelikož profesionální

prozíravost  některých  lékařů,  psychologů,  ale  i  pedagogů  přesahuje  rigiditu

fachidiotismu. Opuštěním perspektiv úzké specializace by se mohlo dosáhnout

mnohem vyšších výsledků jak na výzkumném poli, tak na praktickém.

Určit  diagnosu  PAS  není  vzhledem  k mnoha  komorbidním  poruchám  a

symptomatologickým  modalitám snadné,  volba vhodné intervence  se následně

odvíjí  od  diagnostických  závěrů  a  závisí  na  jejich  přesnosti,  ale   aplikace

intervenčních činností je vzhledem k časové náročnosti  výlučně  orientována na

pedagogické odborníky a rodiče těchto jedinců.

Pedagog  má  různé  diagnostické  prostředky,  umí  navrhnout  intervenční

opatření,   umí  je  aplikovat,  umí  je  modifikovat  vzhledem k individuálním

potřebám jedince  s PAS,  je  v pravidelném  kontaktu  s autistickým  jedincem,  a

tudíž i intervence je pravidelného charakteru. Je v kontaktu s rodiči jedince s PAS

a  jeho  profesní  přehled  odpovídá  nárokům  odborné  způsobilosti.  Vzhledem

k široké  působnosti  pedagogických  pracovníků  se  uplatňuje  v rámci  výchovně
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vzdělávacích procesů i mimo školská zařízení a neposkytuje své služby výlučně

dětem. 

K autismu v adolescenci a dospělosti lze přistupovat ze dvou úhlů pohledu.

První možnost je, že porucha autistického spektra byla diagnostikována v raném

dětství  a  jedinec tak  měl  možnost  vyrůstat  pro   své potřeby v  odpovídajícím

prostředí. Možnost druhá není již tak optimální – hovořím zde o jedincích, kteří

v důsledku nesprávné diagnózy byli po značnou část jejich života nepochopeni a

podmínky  pro  vývoj,  kompenzaci  poruchy  a  minimalizaci  symptomů

neodpovídaly individuálním potřebám jedince.

Dospělí autisté jsou ve většině případech stále závislí na své rodině nebo na

institucionální  péči.  Pedagog  se  účastní   diagnostických,  intervenčních,

výchovných a vzdělávacích aktivit v průběhu celého života jedince.

Ve své práci se zaměřuji vzhledem k následujícímu dotazníkovému šetření na

jedince  s poruchou  autistického  spektra  ve  školním  věku  (širší  pedagogický

pohled by nemusel významově korespondovat se všemi věkovými pásmy). 

Hovoříme-li o výchově a vzdělávání jedinců s poruchou autistického spektra,

hovoříme zároveň o pedagogických pracovnících ze speciálního školství. „MŠMT

ČR  vydalo  6.6.  2002  Směrnici  (13710/2001-24)  k integraci  dětí  a  žáků  se

speciálními  vzdělávacími  potřebami  do  škol  a  školských  zařízení.  Ta  se  týká

zajištění  této  integrace  žáků  mj.  do  běžných  základních,  středních  a  vyšších

odborných  škol.  Aktuálně  se  však  touto  problematikou  intenzivně  zabývají

v českém školství především pouze pracovníci speciálního školství, ačkoli se tato

problematika netýká výlučně  tohoto terénu či  resortu. Problematika autismu se

naléhavě  postupně  dostává  i  k učitelům  nespeciálních  škol  (...).“136 (Z  tohoto

důvodu budu dále v práci  používat  termín speciální  pedagog,  který  nadřazuji

pedagogické profesi vůbec.) 

Pedagogické hledisko v přístupu k jedincům s poruchou autistického spektra

zahrnuje výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence, jejichž

podíl  na  intervenčních  činnostech  v rámci  péče  o  tyto  jedince  by  měl  být

vzhledem k inovativním pedagogickým tendencím znatelný.

136 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 17 s. – 24 s. ISBN 80–86856–16–X.
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13.1 Speciální pedagog v interakci s žákem
s poruchou autistického spektra

Podle  zákona  563/  2004  Sb.  o  pedagogických  pracovnících  a  o  změně

některých zákonů  je speciální pedagog pedagogickým pracovníkem (§2),  který

vykonává přímou pedagogickou činnost. Speciální pedagog musí být  způsobilý

k právním úkonům, musí být pro jeho pedagogickou činnost kvalifikován, musí

být bezúhonný, zdravotně způsobilý a musí prokázat znalost českého jazyka, není-

li stanoveno jinak (§3). Speciální pedagog získává zákonem nařízenou kvalifikaci

(viz.  §3)  vysokoškolským  vzděláním  (§18),  a  to  studiem  v akreditovaném

magisterském  studijním  programu.  Studijní  oblastí  jsou  pedagogické  vědy  a

zaměřením studia je speciální pedagogika.137

Speciální  pedagog působí ve školských  poradenských  zařízeních,  (to jsou:

pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), kde působí

v rámci  pedagogicko-psychologického  poradenství,  speciálně  pedagogického

poradenství,  pedagogicko-psychologické  pomoci,  speciálně-pedagogické  péče,

speciálně-pedagogického  vzdělávání,  speciálně-pedagogické  diagnostiky  apod.

(§5,  §6;  Vyhláška  č.  72/  2005  Sb.)  Dále  působí  ve  školách,  kde  poskytuje

poradenské služby (§7; Vyhláška č. 72/ 2005 Sb.).138

Speciální pedagog by měl být schopen u žáka vyslovit podezření na poruchu

autistického  spektra  a  v rámci  jeho  kompetencí  podezření  podrobit

diagnostickému procesu. To ovšem do značné míry závisí na vnitřním uspořádání

jeho  osobnosti.  Důležité  je,  zda  se  pedagog  dále  vzdělává,  je-li  přístupný

inovačním tendencím, je-li ochoten spolupracovat s kolegy z pedagogické oblasti,

ale  i  z jiných  oborů.  Důležitým  faktorem  je  schopnost  správně  interpretovat

získané  výsledky  z ním  uskutečněné  diagnostiky,  ale  i  výsledků  již  dříve

stanovených  jinými  odborníky  apod.).  Dále  na  prostředí,  v němž  se  s žákem

schází,  tudíž i  na podmínkách odvíjejících se od prostředí  (dostatečný časový

prostor,  potřebné  pomůcky  k diagnostikování  aj.).  Speciální  pedagog  se  dále

137 Sbírka zákonů ČR. Zákon č. 563/ 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, Parlament
138 Vyhláška č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.
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účastní  tvorby  individuálních  vzdělávacích  plánů,  výchovy,  vzdělávání,

kooperačních činností v rámci specializovaných poradenských pracovišť atd.

Speciální  pedagog  by  měl  v oblasti  komplexního  přístupu  k žákům

s poruchou autistického spektra:

� zajišťovat spolupráci s pracovníky speciálně pedagogického centra,

� poskytovat  informace  o  medicínských  pracovištích  zabývajících  se

pervazivními vývojovými poruchami,

� vytvářet informační zázemí pro rodiče žáků, kolegy a odborníky z jiných

profesí,

� provádí přímou pedagogickou činnost s autistickými žáky,

� navrhuje individuální vzdělávací plán pro žáka s PAS,

� navrhuje vhodné formy práce s žákem s PAS,

� volí vhodné pomůcky pro práci s žákem s PAS,

� navrhuje režim dne (především v rámci instituce),

� navrhuje uspořádání pracovního místa autistického žáka,

� sám se stále vzdělávat v oblasti poruch autistického spektra.

„Rodiče nechtějí učitele, kteří chtějí jejich dítěti pomáhat starým způsobem,

kteří  je opět  nutí  procházet slzavým údolím. Rodiče vědí,  že na jejich otázky

existují odpovědi, i když to nejsou odpovědi konečné. U autismu se po vyřešení

jednoho problému vždy objeví problém nový, který je třeba řešit. Aby se předešlo

dlouhodobému experimentování a pracnému hledání řešení, které si většina rodičů

musela bohužel najít sama, chtějí rodiče takové odborníky, kteří mají znalosti o

autismu už před tím, než je jim dítě svěřeno do péče.“139

Často se speciální pedagog setkává s nepochopením ze strany rodičů,  kteří

mnohdy  očekávají  ve  vývoji  potomka  nemožné  zvraty.  Přirozeně  se  jejich

pozornost upíná k výchově  a pedagogické činnosti.  Proto, aby nedocházelo ke

zbytečným  nedorozuměním,  by  měl  být  speciální  pedagog  v úzkém

profesionálním vztahu s rodiči autistického žáka. Znalost jeho rodinného prostředí

je vzhledem k povaze poruchy významná nejenom diagnosticky,  ale především

při navrhování vhodných metodických postupů podle potřeb konkrétního žáka a k

zabránění či vysvětlení některých patologických projevů v žákově chování.

139 Gillberg, CH., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 1998. 82 s.
ISBN 80–7178–201–7.
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13.2 Výchovný poradce v interakci s žákem
s poruchou autistického spektra

Vykonávání  profese  výchovného  poradce  je  upravováno mnoha  zákony.

Uvádím jen několik základních:140

� Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (Školský zákon) č. 561/ 2004 Sb.

� Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č.

562/ 2004 Sb.

� Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole č.j.  27 317/

2004 – 24.

� Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských

poradenských zařízeních č. 72/ 2005 Sb.

� Vyhláška  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

č. 73/ 2005 Sb.

� Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků  č.  317/2005

Sb.

Ze standardních činností  výchovných  poradců  vyplývá,  že jejich působení

v oblasti  výchovy  a  vzdělávání  žáků  s PAS  bude  směřovat  především  do

diagnosticko-poradenské  činnosti  s cílem  určit  vhodnou  metodickou  formu

výchovně  vzdělávacího  procesu.  Dále  se  bude  výchovný  poradce  podílet  na

zjišťování dílčích mentálních úrovní vzhledem k možnému pracovnímu zařazení

(brát na zřetel nevyrovnaný vývojový profil jedince v případě potvrzení PAS) a

bude taková možná místa detekovat (měl by se pokusit navázat kontakt s nějakým

specializovaným  zařízením,  např.  s chráněnou  dílnou  apod.)  připravovat  plán

budoucího pracovního zařazení autistického žáka a konzultovat průběžné návrhy

s rodiči  žáka.  „Po desetiletém vývoji  systematické, odborné péče o autisty,  bijí

zvony na poplach. Stát zajistil povinnou školní docházku a řekl tedy A, ale už

140 http://www.asociacevp.cz/legislativa.php
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neřekl B, stěžuje si psycholožka ze speciální školy v Praze v Chotouňské ulici

Olga Opekarová, že žáci mají při hledání zaměstnání ztížené podmínky.“141 

Výchovný poradce funguje jako koordinační mezičlánek mezi pedagogy, kteří

se  podílejí  na  výchovně  vzdělávacím  procesu  žáka  a  jeho  rodiči.  Těm

zprostředkovává co nejpřesnější  informace a konzultuje s nimi působení  jejich

potomka v rámci  školy a jeho očekávaný směr  vývoje  vzhledem k dosaženým

školním výsledkům.

Výchovný poradce dále vyhledává žáky se suspektní poruchou autistického

spektra  a navrhuje  pro ně  vhodný pedagogicko  terapeutický program,  provádí

s těmito žáky vstupní a průběžnou diagnostiku jejich schopností  a dovedností,

navazuje  kontakty  s odborníky  z jiných  profesí,  které  mají  profesní  vztah

k poruchám autistického spektra, spolupracuje v rámci diagnostiky a informuje o

dosažených  školních  výsledcích  a  výsledcích  z dílčích  diagnosticko

pedagogických kroků.

Aktivně  napomáhá  při  integraci  žáka  do  třídy  a  dbá  na  hladký  průběh

integrace, průběžně pozoruje efektivitu tohoto začlenění a vede o tom podrobné

záznamy.

Výchovný poradce koordinuje poskytování poradenských služeb autistickým

žákům, resp. jejich rodičům v rámci školy.

Za  přísného  dodržování  ochrany  osobních  údajů  shromažďuje  co  nejvíce

odborných  zpráv  a posudků  o  daném autistickém žákovi,  na jejichž  podkladě

poskytuje své služby a kooperuje s nimi v rámci jiných odborných pracovišť ve

prospěch žáka.

Výchovný  poradce  by  měl  dbát  na  sebevzdělávání  v oblasti  poruch

autistického spektra, účastnit se různých odborných seminářů  a dělit  se o nové

poznatky se svými kolegy.

141 http://www.brno.apla.cz/aplajm_zamest.htm
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13.3 Školní psycholog v interakci s žákem
s poruchou autistického spektra

Pro výkon povolání školního psychologa platí stejná zákonná ustanovení jako

pro výchovné poradce.

Stává se, že i některým odborníkům (jak z pedagogické, tak z nepedagogické

praxe) se stírají  hranice mezi školními psychology a psychology.  Tím spíše se

nebudou v této oblasti orientovat běžní občané, pro něž jsou tyto služby určeny.

Proto stručně diferencuji profesi školního psychologa a psychologa.

Školní  psycholog  je  osoba,  která  získala  odbornou  kvalifikaci

vysokoškolským vzděláním, řádným ukončením studia akreditovaného studijního

programu v oblasti pedagogických věd a dále pokračovala ve vzdělávání v rámci

studia k výkonu specializovaných činností, a to v rámci celoživotního vzdělávání

na vysoké škole, v rozsahu minimálně 250 vyučovacích hodin. Specializovanými

činnostmi  jsou  koordinační  činnosti  v  oblasti  informačních  a  komunikačních

technologií,  v  oblasti  tvorby a  aplikace  školních  vzdělávacích  programů,  dále

získávají způsobilost k řešení otázek sociálně patologických jevů, působí v oblasti

environmentální  výchovy  a  také  v oblasti  prostorové orientace  zrakově

postižených. Studium je zakončeno osvědčením.142

Psycholog je osoba, která získala odbornou způsobilost řádným ukončením

studia na vysoké škole v oboru psychologie  (minimálně  magisterský program)

nebo řádným ukončením studia na vysoké škole v oboru psychologie v kombinaci

s jiným  oborem (+  minimálně  pět  let  praxe v oboru  psychologie).  Po  splnění

uvedených  studijních  požadavků  je  osoba oprávněna  užívat  profesní  označení

psycholog.  Zákonná  psychologická  činnost  je  psychologická  diagnostika,

poradenství, psychoterapie, posudková, konzultační a expertizní činnost, činnost

vzdělávací a výzkumná, odborná supervize psychologické činnosti.143

142 Vyhláška č. 317/ 2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků.
143 www.upacr.cz/doc/navrh_zakona.pdf
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„Hlavní  okruh  problémů,  se kterými  se  školní  psychologové setkávají,  se

přirozeně  přímo nebo nepřímo dotýká především školní  úspěšnosti,  schopnosti

žáka  učit  se  a  podávat  školní  výkon  v souladu  s  vlastními  očekáváními  i

očekáváními  rodiny.  S  těmito  problémy  ovšem  úzce  souvisí  i  jeho  pozice  v

kolektivu, vztahy ke spolužákům, jeho sebevědomí.“144 Lze tedy předpokládat, že

se školní psycholog majoritně uplatní při integraci žáků s poruchou autistického

spektra do školního kolektivu, že jeho snahy budou směřovat k nalezení vhodných

edukačních prostředků  a metod. Školní psycholog by se měl  snažit o navázání

pevného profesionálního kontaktu s autistickým žákem, což může ztěžovat samo

prostředí  školy,  prostřednictvím  něhož  by  žáka  pozitivně  ovlivňoval  alespoň

v rámci školy.  Pravidelnost kontaktních setkání s žáky napomáhá k vybudování

vazby mezi školním psychologem a žákem.

Školní  psycholog  by měl  průběžně  informovat  kolegy  o  celkovém vývoji

autistického  žáka  a  o  možných  změnách,  které  lze  vzhledem  k dosavadním

poznatkům očekávat.  Tím je do jisté míry zajištěna přiměřená odborná reakce

pedagogů  na  případné  změny   v  chování  žáka  a  předchází  se  tak  rozvinutí

nežádoucích  vzorců  žákova  patologického  chování  a  jednání  vzhledem

k školnímu zařazení jedince (prevence školního neúspěchu žáka).

Školní  psycholog  se  stejně  jako  výchovný  poradce  účastní  sestavování

individuálních  vzdělávacích  plánů  autistických  žáků,  je  v úzkém  pracovním

kontaktu  s třídním  učitelem  autistického  žáka  a  koordinuje  jeho  činnost

s výchovným  poradcem  a  s metodikem  prevence  v zájmu zefektivnit  přístup

k žákovi s poruchou autistického spektra. 

Školní  psycholog  navazuje  vztahy  s  odborníky  z poradenských  školních

zařízení,  komunikuje  s externími  odborníky  z nepedagogické  oblasti  (např.

s lékaři)  a  věnuje  se  osvětě  uplatnění  poradenských  služeb  při  výchově  a

vzdělávání autistických žáků.

Jako poslední uvádím depistážní činnost, v rámci níž by měl školní psycholog

vyhledávat žáky s různými poruchami,  tedy i autistické žáky,  ověřovat pravost

svého  podezření  prostřednictvím  vhodných  speciálně  pedagogických

diagnostických  nástrojů  a  prostřednictvím  rozhovoru  s kolegy  (po  dohodě  i

pozorování během vyučovací hodin).

144 http://www.ippp.cz/sluzby/co-dela-sp/co-dela-sp.pdf
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13.4 Metodik prevence v interakci s žákem
s poruchou autistického spektra

Pro výkon povolání metodika prevence platí stejná zákonná ustanovení, jako

pro výchovné poradce a školního psychologa,  včetně  zákonných  ustanovení  o

získání odborné kvalifikace pro výkon těchto profesí (viz. 13.3 Školní psycholog

v interakci s žákem s poruchou autistického spektra). 

Pro výkon práce metodika prevence jsou navíc  ještě  podstatná následující

zákonná ustanovení:145

� Pokyn  MŠMT č.j.  16227/96-22  k prevenci  zneužívání  návykových

látek ve školách a školských zařízeních.

� Metodický  pokyn  MŠMT  č.j.  28275/2000-22  k prevenci  a  řešení

šikanování mezi žáky škol a školních zařízení.

� Metodický  pokyn  MŠMT  č.j.  14514/2000-51  k prevenci  sociálně

patologických jevů u dětí a mládeže.

� Metodický pokyn MŠMT č.j.  10194/2002-14 k jednotnému postupu

při  uvolňování  a  omlouvání  žáků  z vyučování,  prevenci  a  postihu

záškoláctví.

Mohlo by se zdát, že vzhledem k standardním činnostem metodika prevence a

k dílčím  zákonným  ustanovením  vztahujícím  se  k jeho  náplni  práce,  není

adekvátní autistické žáky zmiňovat. Ale to, že má jedinec poruchu autistického

spektra  neznamená,  že  není  ohrožen  bezprostředními  riziky  vyplývajícími  ze

sociální role žáka, dítěte a mladistvého. Samozřejmě,  že toto riziko je do jisté

míry determinováno hloubkou zasažení osobnosti jedince poruchou, ale i tak si

dovoluji tvrdit, že neexistuje situace, kdy by riziko nehrozilo vůbec.

Vzhledem  k specifičnosti  patologických  projevů  v chování  u  autistických

žáků předpokládám zvýšené riziko šikanování (autistický žák jako oběť šikany).

Možnost zachytit takové chování mezi žáky bývá minimální oproti skutečnému

stavu. O to hůře se bude zachycovat v případě autistického žáka, opomineme-li

fakt, že by se mělo dbát v případě žáka s PAS zvýšených preventivních opatření!

145 Tyšer, J. Školní metodik prevence. Moat : Nakladatelství Hněvín, 2006. 5 s., 21 s., 51 s. ISBN
80–86654–17–6.
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Šikana  není  jediné  hledisko  uplatnění  metodika  prevence  ve  výchovně

vzdělávacím  procesu  autistů.  Dalším  úskalím  je  výskyt  drog  na  školách,

formování  různých  skupin  vyznávajících  extremistické  postoje  nebo  postoje

zaměřené na šokování nebo omezování společnosti apod. Nic nebrání tomu, aby

se tendence spojené s užíváním návykových látek u autistických žáků neprojevily,

stejně tak nic nevylučuje, aby nebyli tito jedinci příslušníky některé z uvedených

skupin.  Opět  zmiňuji  fakt,  že  možnosti  získaného  patologického  sociálního

chování jsou do značné míry ovlivněny hloubkou poruchy.  Mezi  další  faktory

ovlivňující  vznik  problémových situací  řadím hodnotovou orientaci  žáka,  jeho

rodinné  zázemí,  vzdělávací  institut,  který  žák  navštěvuje  (zda  je  integrován

v běžné základní  škole  nebo je  vzděláván v rámci  speciálního  školství),  počet

žáků ve třídě apod.

Jak již vyplývá z názvu profese, k hlavním činnostem metodika prevence patří

preventivní  působení  v oblastech  sociálně  patologických  projevů  v chování,

aktivní vyhledávání „rizikových žáků“ (ať již iniciátora šikanování, nebo oběť a

potencionální  účastníky).  V případě  integrace  autistického  žáka  optimalizuje

podmínky pro vstup do třídy.

„Pro  práci  s postiženými  dětmi  a  mládeží  v oblasti  prevence  je  nutné

vypracovat  a  realizovat  alternativní  preventivní  strategie  respektujících  jejich

specifika (druh postižení),  včetně  speciálních potřeb a zájmů.“ 145  Značnou část

náplně práce metodika prevence zaujímá činnost spojená s administrací.

Sociálně  patologické  jevy,  které  se  mohou  vyskytnout  nejen  u  žáků

s poruchou autistického spektra:145

� užívání omamných látek, včetně alkoholu a tabákových výrobků,

� činy hodnocené jako kriminální; delikvence,

� drogy spojené s psychickou závislostí (např. počítače, televize),

� gambling,

� záškoláctví,

� šikanování, vandalismus apod.,

� xenofobie,  rasismus,  antisemitismus  a  jiné  extremistické  postoje

v chování, jednání a smýšlení.

Metodik prevence vytváří Minimální program plnění, který je považován za

základní  nástroj  prevence  v resortu  školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  Program

podléhá kontrole České školní inspekce.145
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13.5 Asistent pedagoga v interakci s žákem
s poruchou autistického spektra

V úvodu je velmi podstatné zdůraznit, že i když asistent pedagoga vykonává

ze  zákona  přímou  pedagogickou  činnost,  podléhá  vždy  metodickému  vedení

pedagoga, kterým je buď třídní učitel nebo jiný učitel odborného předmětu. Tento

učitel zodpovídá jak za průběh výchovně vzdělávacího procesu, tak za dosažené

výsledky. 

Výchovné a vzdělávací působení na žáka s poruchou autistického spektra je

zcela  specifické.  Tato  specifičnost  se  neprojevuje  pouze  v upravené  obsahové

náplni učiva, ale také v obecných principech jeho uspořádání a aplikování. To do

značné míry klade na pedagoga vyšší nároky jak v časové a odborné přípravě, tak

v individuálním přístupu k takovému žákovi. Právě asistent pedagoga plní funkci

pomáhající  služby.  Jeho  individuální  pomoc  autistickým  žákům má charakter

individuální dopomoci při jejich začleňování do tříd. Těžkým úkolem je pomáhat

autistovi zvykat si na nové prostředí a na nová pravidla, osoby apod. K tomu je

v počátcích vždy zapotřebí individuální přístup! 

Jelikož forma učiva je odlišná od ostatních neautistických žáků (bez ohledu na

to, zda je žák s nebo bez postižení),  zprostředkovává asistent pedagoga žákovi

potřebnou  specifickou  formu  a  pomáhá  mu  během  učení  touto  formou.

Představme si třídu, oddělení nebo studijní skupinu (podle §10, vyhláška č. 73/

2005 Sb.),  v níž bude minimální  možný počet  čtyř  žáků  s těžkým zdravotním

postižením –  uznejme,  že pomoc od jiného pedagogického pracovníka  je zde

maximálně na místě!

Činnost asistenta pedagoga není zaměřena pouze na vyučovací proces. Jeho

pomoc  je  nezbytná  při  všech  školních  aktivitách,  jako  jsou  např.:  vycházky,

přestávky  mezi  jednotlivými  vyučovacími  hodinami,  odvádění  žáků  na  oběd,

kulturní akce (divadla aj.) apod.

Dalším významným ukazatelem je to, že po oboustranném značném úsilí si

autistický žák přivykne na osobu pedagogického asistenta a v mnoha případech se

omezí na komunikaci prostřednictvím této osoby nebo na minimální komunikaci

alespoň  s ním.  V takových  případech  pedagog  využívá  maximální  pomoci
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asistenta pedagoga. Samozřejmě záleží na druhu poruchy autistického spektra a na

hloubce postižení.

Obsáhlou skupinu pomáhajících aktivit uzavírám kontaktní činností asistenta

pedagoga s rodiči (zákonnými zástupci) žáka.

13.5.1 Podmínky přidělení asistenta pedagoga do třídy

Přidělení asistenta pedagoga podléhá několika zákonným ustanovením:

� z.  č.  561/  2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším

odborném a jiném vzdělávání:

- §16: ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální a

vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo

ve studijní  skupině,  ve které se vzdělává dítě,  žák nebo student se

speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga,

� Vyhláška  MŠMT  ČR  č.  73/  2005  Sb.,  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a

studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  vzdělávání  dětí,

žáků a studentů mimořádně nadaných:

- §8: ve třídách, odděleních nebo studijních skupinách, ve kterých se

vzdělává žák se zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele a

zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka působit osobní asistent,

který  není  zaměstnancem právnické  osoby,  která  vykonává  činnost

školy.

„Ustanovení funkce asistenta pedagoga představuje v České republice novou

podpůrnou  službu  umožňující  kvalitnější  vzdělávání  mnohým  žákům  se

speciálními vzdělávacími potřebami, jejich následné lepší uplatnění na trhu práce

a  významné  zlepšení  kvality  života  u  osob  s těžkými  formami  zdravotního

postižení.“146

146 Teplá, M., Šmejkalová, H. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do tříd, v níž je
vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Praha : Institut pedagogicko-psychologické
poradenství ČR, 2007. ISBN 978 – 80–86856–35–3.
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13.6 Žák s poruchou autistického spektra v rámci
školských poradenských zařízení 

Školskými poradenskými zařízeními jsou podle Vyhlášky ČR 72/ 2005 Sb., o

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení:

pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum.

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 72/ 2005 Sb. jsou uvedeny standardní činnosti

pedagogicko-psychologických poraden:

1. komplexní  nebo  zaměřená  psychologická  a  speciálně  pedagogická

diagnostika,

2. psychologická a speciálně pedagogická intervence,

3. informační  a  metodická činnost.  Příprava  podkladů  pro vzdělávací

opatření, dokumentace apod.

V příloze č. 2 k vyhlášce č. 72/ 2005 Sb. jsou uvedeny standardní činnosti

pedagogicko-psychologických poraden:

standardní činnosti společné,

standardní činnosti speciální:

- speciálně  pedagogické  centrum  poskytující  služby  žákům s vadami

řeči,

- speciálně pedagogické centrum poskytující služby žákům se zrakovým

postižením,

- speciálně  pedagogické  centrum  poskytující  služby  žákům  se

sluchovým postižením,

- speciálně pedagogické centrum poskytující služby žákům s tělesným

postižením,

- speciálně pedagogické centrum poskytující služby žákům s mentálním

postižením,

- speciálně pedagogické centrum poskytující služby žákům s poruchami

autistického spektra,

- speciálně  pedagogické  centrum  poskytující  služby  žákům

hluchoslepým,

- speciálně  pedagogické  centrum  poskytující  služby  žákům  s více

vadami.
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13.6.1 Speciálně pedagogické centrum poskytující služby
žákům s poruchami autistického spektra

Tyto  služby  poskytované  žákům  vyplývají  ze  speciálních  výchovně

vzdělávacích potřeb, které jsou determinovány specifičností poruchy:

� domácí program – se zaměřením na rozvoj funkčních komunikačních

schopností,  osvojení  si  sociálních dovedností  a pracovních  návyků,

včetně  sebeobsluhy.  Věnuje  se  oblasti  volnočasových  aktivit,

eliminaci  projevů  problémového  chování.  Zaměřuje  se  na  práci

s rodinou,

� speciálně pedagogické centrum připravuje jedince na úspěšné zařazení

do výchovně vzdělávacího procesu a na vlastní proces vzdělávání,

� pracovníci  speciálně  pedagogického  centra  uplatňují  v přístupu

k žákovi s PAS metody strukturovaného učení, aplikují  behaviorální

analýzu apod., dále pomáhají s metodickým vedením zaměstnanců ve

školství, spolupracují s rodinou žáka a s dalšími účastníky péče,

� provádí se zde osvěta v rámci poruch autistického spektra,

� speciálně  pedagogické  centrum  spolupracuje  s jinými  školskými

zařízeními a s jinými odborníky specializovanými v otázkách autismu,

pracovníci  centra  navštěvují  různé  odborné  semináře,  poskytují

konzultace,

� vedou se zde rodičovské skupiny,

� pracovníci  speciálně  pedagogického  centra  provádí  odborné

instruktáže, vedou podpůrné skupiny a podílí se na řešení výchovných

problému, vztahových problémů (např. mezi sourozenci) apod.,

� s žákem  s poruchou  autistického  spektra  se  zde  nacvičuje  funkční

komunikace, sociální chování a zvládání náročného chování.
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13.7 Krajský koordinátor pro oblast autismu

Pod  jednacím  č. 25  098/2007-24  (MŠMT,  odbor  speciálního

vzdělávání a institucionální výchovy) se ustanovuje seznam koordinátorů,

kteří  poskytují  poradenské  služby  klientům  s poruchami  autistického

spektra.147

V každém  kraji  působí  v rámci  jednoho  stanoveného  speciálně

pedagogického  centra  krajský  koordinátor  pro  oblast autismu  (hlavní

město Praha je postaveno vedle krajů zvlášť). V České republice je tedy

v současné  době  čtrnáct  krajských  koordinátorů:  hl.  město  Praha,

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký

kraj,  Liberecký  kraj,  Královéhradecký  kraj,  Pardubický  kraj,  kraj

Vysočina, Jihomoravský kraj,  Olomoucký kraj,  Moravskoslezský kraj a

Zlínský kraj.

Informace  o  činnostech  koordinátorů  čerpám  z prezentace  činnosti

krajského koordinátora pro oblast autismu z SPC v Chotouňské:172

� psychologická  diagnostika  pervazivních  vývojových  poruch  u

jedinců ve věku od 3 do 26 let,

� psychologické poradenské služby rodičům (zákonným zástupcům)

těchto jedinců,

� školní poradenské služby pro rodiče (zákonné zástupce) jedinců

s PAS a pedagogické pracovníky (např. návrh vhodné vzdělávací

strategie, tvorba individuálních vzdělávacích plánů atd.).

� „Přímé  psychologické  a  speciálně  pedagogické  intervenční  a

poradenské  služby  ve  výchovných  a  vzdělávacích  zařízeních

pečujících o klienty s poruchami autistického spektra.“ 148

� vedení  a  organizace přednášek,  zaškolovacích  kurzů  pro  rodiče

(zákonné zástupce) jedinců s PAS, pro pedagogické odborníky a

další zájemce o práci s těmito jedinci.

147 http://www.msmt.cz/dokumenty/2007-12-1
148 http://www.chotounska.cz/krajsky_koordinator_pro_autismus.html
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14 Specifické diagnostické metody poruch
autistického spektra

Dříve,  než  se  budu  věnovat  problematice  autismu  z pohledu  speciální

pedagogiky,  zařazuji  samostatnou  kapitolu  Specifické  diagnostické  metody

poruch  autistického  spektra.  Důvodem  této  samostatné  kapitoly  je  profesní

nediferencovanost diagnostických  metod. Obecný předpokladem k jejich aplikaci

je absolvování tréninku v užívání konkrétní metody a diagnostické zkušenosti při

detekci poruch autistického spektra. Specifickými diagnostickými metodami jsou

posuzovací  škály  a  semistrukturované  dotazníky.  „Strukturované  posuzovací

škály  a  dotazníky  je  možné  vyplňovat  v rodinách  a  ve  škole  a  přispět  tak

podrobnějšími informacemi ke zpřesnění diagnostického procesu.“ 149

Do skupiny specifických diagnostických metod poruch autistického spektra

patří:

� CARS  –  Škála  dětského  autistického  chování  (Childhood  Autism

Rating Scale) – škála obsahuje patnáct položek (výsledky se hodnotí

podle frekvence a intenzity abnormních projevů na stupnici od 1 do 4),

administrace  trvá  okolo  půl  hodiny  a  výsledný  skóre  ukazuje

orientační stupeň míry postižení,

� ADI–R – standardizované diagnostické interwiev (Autism Diagnostic

Interview  –  Revised)  –  tuto  metodu  je  možné  použít  již  u  18

měsíčního  dítěte  až  po  dospělého  jedince,  speciálně  zaškolený

pracovník vyplňuje s primárním pečovatelem dotazník o rozsahu 111

položek,  administrace  trvá  okolo  tří  hodin,  strukturu  metody  lze

rozdělit na diagnostiku dílčích základních oblastí (např. komunikace),

metoda je uzpůsobena požadavkům MKN-10 a DSM-IV,

� ADOS  –  diagnostická  observační  škála  (Autism  Diagnostic

Observation Schedule)  – v ČR není  k dispozici,  i  přestože je řazen

mezi vysoce validní psychometrické nástroje v diagnostice autismu, 

149 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. 92 s. – 105 s. ISBN 80–
7178–813–9.
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� TPBA – semistrukturovaná kvalitativní škála (Transdisciplinary Play-

Based Assessment) – metoda je určena dětem ve věku od šesti měsíců

do šesti let mentálního věku, z originálu ji přepracovala K. Thorová a

její podstatou je pozorování volné a facilitované hry,

� DACH  –  Dětské  autistické  chování  –  dotazníková  forma  určená

především rodičům dětí, metoda odpovídá MKN-10 a DSM-IV, opírá

se o CHAT a o E-1,2, člení se do deseti oblastí, je určená dětem od

osmnácti měsíců do pěti let (lze použít i u starších), administrace se

pohybuje okolo půl hodiny, forma odpovědí je snadná (ano x ne),

� CHAT  –  screeningová  metoda  určená  pro  jedince  raného  věku

(Checklist for Autism in Toddlers) - metoda je rozdělena na otázky

pro  rodiče  a  na  přímé  pozorování  jedince  (využití  pediatrické

preventivní prohlídky v 18 měsících dítěte), administrace trvá okolo

dvaceti  minut,  hlavními  oblastmi  metody  jsou  schopnost  sledovat

pohled jiné osoby, schopnost symbolické napodobivé hry a schopnost

někoho upozornit ukazováním na něco,

� ABC – dotazník autistického chování (Autism Behavior Checklist) –

metoda není vhodné pro celé autistické spektrum, podává zkreslené

výsledky u vysoce funkčního autismu a u ASpergerova syndromu, je

vhodná pro těžce postižené klienty, zaměřuje se především na chování

klienta,

� A. S. A. S.  – screeningová metoda detekce Aspergerova syndromu

(The Scale for Asperger´s syndrome) – metoda detekce Aspergerova

syndromu u dětí mladšího školního věku, metoda je orientační, čím

vyšší skóre (hodnocení na škále od 0 do 6 bodů v rámci jednotlivých

položek),  tím  větší  podezření  na  AS  (indikace  pro  další  odborné

vyšetření),

� ASSQ – screeningový dotazník pro Aspergerův syndrom (Asperger

Syndrome Screening Questionnaire)  – metoda detekce Aspergerova

syndromu a vysoce funkčního autismu u dětí školního věku (6 až 17

let)  v běžných  školách,  dotazník  je  diferencován  do  27  položek

137



zaměřených především na oblasti triády, dále se zaměřuje na tikové

poruchy a poruchy v motorické oblasti,

� CAST – test (screeningová metoda) detekce Aspergerova syndromu

v dětství  (Childhood  Asperger  Syndrome  Test),  metoda  detekce

Aspergerova  syndromu  u  dětí  ve  věku  od  čtyř  do  jedenácti  let,

dotazník vyplňují rodiče dětí, je diferencován do 37 položek, z nichž

31 je přímo vztaženo k diagnóze,

� DISCO  –  semistrukturovaný  rozhovor  pro  děti  a  dospělé

s komunikační a sociální poruchou (Diagnostic Interview for Social

and Communication Disorders) – především se užívá v klinické praxi

pro posuzování poruch celého autistického spektra, je určen pro děti i

pro dospělé jedince, používá se jako součást diagnostického procesu a

je využitelný i u jiných poruch (např. Tourettův syndrom),

� PDDST  –  screeningová  metoda  pervazivních  vývojových poruch

(Pervasive  Developmental  Disorders  Screening  Test)  –  metoda

formou dotazníku, který je určený pro rodiče jedinců, skládá se ze tří

informačních úrovní – první úroveň zahrnuje období od narození do tří

let věku dítěte a zahrnuje oblast prvních podezření na poruchu, druhá

úroveň  zahrnuje  otázky  z oblasti  odborné  intervence  ve  vztahu

k vyslovení podezření na diagnózu PAS a třetí úroveň zahrnuje oblast

specializovaných pracovišť a vyslovení se pro konkrétní PVP – dětský

autismus, administrace dotazníku trvá okolo patnácti minut,

� E-2 Form – diagnostický dotazník (Diagnostic Checklist) – dotazník

slouží především ke sběru dat, je rozdělen do tří částí – první část má

79 položek a zahrnuje hlavně anamnestické a medicínské informace),

druhá  část  má  29  položek  týkajících  se  z větší  části  abnormit

v percepci a třetí část má 74 položek, které mapují zkušenosti rodičů

s různými formami terapie,

� GARS – Gilliamova hodnotící  škála pro autismus (Gilliam Autism

Rating Scale)  –  odpovídá DSM-IV  a je  dělena do čtyř  podoblastí,

škálu  mohou používat  jak rodiče,  učitelé,  tak i  jiné  adolescentní  o
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jedince pečující osoby, je určena pro klienty ve věku od tří do dvaceti

dvou let,

� HBS – škála handicapu, chování a schopností (Schedule of Handicaps

and  Behavior  and  Skills)  –  je  určena  jedincům  s mentálním

postižením, autismem nebo vývojovou poruchou řeči.

O. Opekarová a Z. Šedivá uchopily specifické diagnostické nástroje poruch

autistického spektra osobitým způsobem. „Tradiční“ výčet diagnostických metod

(I.  Beranová,  K.  Thorová)  doplňují  o  jiné  možné  diagnostické  nástroje.  Tuto

diferenciaci vztahují k symptomatologii poruch autistického spektra:150

1. diagnostické metody pro oblast sociální interakce:

� již  zmiňované: ADOS, A. S. A. S., CARS, ADI-R, ASSQ, CHAT,

které doplňují o:

� anamnestické údaje,

� pozorování,

� rozhovor,

� CATO  –  semiprojektivní  test  na  zjišťování  mezilidských  vztahů

v rodině  a  v širším  sociálním  prostředí  dítěte  (Children´s

Appercepation test Orientation) – určený pro dětí od šesti do dvanácti

let,  zaměřuje se především na schopnost  diferencovat  podstatné od

nepodstatného, využívá volné interpretace děje podle obrázků, mimo

jiné může odhalit různé bizarnosti ve sdělení apod.,

� PL-ADOS – observační škála pro „nemluvící“ (Pre-Linguistic Autism

Diagnostic  Observation  Schedule)  –  škála  určená  pro  diagnostiku

předškolních  dětí,  dětí  s nízkou  úrovní  expresivního  jazyka  nebo

s chyběním expresivního jazyka,

� Screening  autismu  (ad  Krejčířová)  –  jedenáct  otázek  určených

rodičům  jedince,  je  pro  děti  ve  věku  deseti  až  osmnácti  měsíců,

150 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 17 s. – 24 s. ISBN 80–86856–16–X.
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v rozhovoru  se  sledují  především sociální  interakce  a  komunikace,

dále sdílená pozornost a sdílené emoce,

� Vinelandská  škála  sociální  zralosti  –  rozhovor  s rodiči,  rozhovor

s dítětem, je-li  na mentální úrovni min. pět  let,  škálu mohou použít

lékaři, speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové apod.,

škála je dělena do osmi oblastí – celková soběstačnost, soběstačnost

v jídle,  v oblékání,  samostatnost,  způsob  komunikace,  motorika,

sociální adaptace.

2.  diagnostické  metody  pro  získávání  informací  z oblasti  představivosti  a

imaginace:

� B-G test (Bender – Gestalt test) – metoda pro děti ve věku od pěti do

jedenácti let, zaměřená na diagnostiku vývoje percepčně-motorických

funkcí, administrace trvá okolo dvaceti minut, metoda je založena na

práci s osmi obrazci a u jedinců s PAS se především sleduje celkové

chování při plnění úkolů, bizarní komentáře apod.,

� Jiráskův číselný čtverec – je pro děti ve věku od osmi a půl  let do

patnácti  a  půl  let,  v testu  je  měřena  pozornost  a  percepce jedince,

psychická  aktivita  podílející  se  na  příjmu  a  zpracování  informací,

které  ovlivňují  chování,  aby  mohl  být  jedinec  touto  metodou

vyšetřován, musí zvládat číselnou řadu do sta,

� DOI – Test duševního obzoru a informovanosti – je pro děti od osmi

do  čtrnácti  let,  vypovídá  o  obecné  inteligenční  úrovni  dítěte,  o

podnětnosti  rodinného  prostředí,  je  používán  spíše  jako  metoda

doplňující při zjišťování úrovně verbální inteligence,

� G – Test  – konkrétně  lze užít  u dětí  se suspektním Aspergerovým

syndromem,  obecně  je  určen  pro  děti  mladšího  školního  věku,

administrace  trvá  okolo  čtvrt  hodiny  a  postihuje  oblast  schopností

sociálního  porozumění  dítěte  a  oblast  porozumění  obsahu  čteného

textu,

� Hieskey test  –  doposud nebyl  ověřen v ČR, původně  pro sluchově

postižené děti, je dělen do osmi subtestů – oblast vizuálně percepční,
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motorická, pamětní, oblast prostorové představivosti, oblast vytváření

logických vztahů a asociací, tento neverbální test postihuje především

zjištění schopnosti učit se, první část testu je pro děti ve věku od dvou

do třinácti let, je již standardizovaný pro neslyšící i slyšící jedince,

� K-ABC  –  Kaufmannova  hodnotící  testová  baterie  (Kaufmann

Assesment Battery for Children) – je určena pro děti ve věku od dvou

a půl  let  do dvanácti  a  půl  let,  testová baterie hodnotí  intelektové

schopnosti,  schopnosti  a  dovednosti  osvojené  učením,  u  jedinců

s podezřením PAS jsou významné především dva subtesty, které jsou

zaměřené na napodobování a na čtení s porozuměním,

� Kohsovy kostky – test je určen pro jedince ve věku od šesti let do

dospělosti,  zjišťuje názorové i manipulativní všeobecné individuální

schopnosti,  u  jedinců  s podezřením  na  PAS  postihuje  problémy

v oblasti analogie, produktivních způsobů myšlení a pracovního tempa

i motivace,

� Kresba postavy – viz. 12.4.4.1 Kresba lidské postavy,

� LIPS  –  test  –  doposud  nebyl  ověřen  v ČR,  původně  určen  pro

sluchově  postižené, lze využít  u nízko funkčního autismu, možnost

verbálních i neverbálních pokynů při testování, je určen pro jedince ve

věku od dvou do osmnácti let, postihuje především pozornost, paměť,

vizuální percepci a myšlení,

� Matějčkův Test obkreslování – viz. 12.4.4.2 Obkreslování obrazů  a

písma,

� OSZ – Obrázkově slovníková zkouška – je určena pro děti ve věku od

pěti do sedmi let, postihuje především pasivní slovní zásobu jedince,

obsahuje třicet obrázků s různými motivy a administrace trvá okolo

deseti minut,

� PDW  –  Pražský  dětský  Wechsler  –  viz.  12.3.3.2  Wechslerovy

zkoušky,

� PEP-R – psychoedukační profil (Psychoeducational profile – Revised)

– přednostním cílem této škály  je  autismus a  na získané výsledky

141



navazuje  vzdělávací  program  TEACCH,  sleduje  sedm  funkčních

oblastí  – jemná a hrubá motorika,  verbální  a poznávací  schopnosti,

sociální  chování,  interakce  a  hra,  vizuopercepce,  vizuomotorika,

koordinace oko – ruka a konstrukce, dále se zaměřuje na čtyři oblasti

věnované projevům chování, obsahuje celkem 174 položek, je určena

dětem  ve  věku  od  šesti  měsíců  do  sedmi  let,  výsledky  jsou

zpracovávány  graficky  z důvodu  vyšší  časové  náročnosti  lze

hodnocení rozdělit do dílčích kroků,

� Prediktivní  baterie  čtení  –  je  pro  děti  předškolního  věku,  u  nichž

postihuje  schopnosti  potřebné  k nácviku  čtení,  lze  ji  využít  také

k posouzení  školní  zralosti  dítěte  –  hodnotí  paměť,  porozumění

instrukcím, úroveň vyjadřování a orientaci v prostoru a čase,

� Ravenovy  progresivní  matice  –  v celku  pokrývají  matice  věkovou

hranici jedinců od pěti let do dospělosti, je to neverbální test, kterým

se  zjišťují  všeobecné  rozumové  schopnosti  –  a  to  především

v oblastech  vnímání,  pozornosti  a  myšlení,  u  jedinců  s PAS  se

osvědčila přikládací forma testu (přikládání kartiček),

� Edfeldtův reverzní test – je určen pro děti ve věku od pěti do osmi let,

zaměřuje  se  na  posouzení  složky  zrakové  percepce  (především  na

schopnost rozlišovat mezi sebou obtočené tvary, jemné tvarové nuance

apod., v oblasti diagnostiky PAS se zaměřuje především na posouzení

úrovně zrakové percepce ,

� SON-R  2,5  –  7  –  neverbální  test  inteligence  –  aktuálně  probíhá

ověřování  v ČR,  výhodou  je  možnost  upravení  testu  podle  věkové

úrovně  klienta,  kognitivních  dovedností  a  komunikativních

dovedností, administrace trvá okolo jedné hodiny, test obsahuje sedm

subtestů – mozaiky, kategorie, puzzle, analogie, situace, vzory,

� S-B  IV.  –  Stanford-Binetova  zkouška  –  IV.  revize  –  viz.  12.3.1

Stanford-Binetova zkouška IV.,

� Jiráskův Test  školní  zralosti  – Jiráskova úprava Kernova testu,  test

zaměřený na zjištění  psychické zralosti,  motorické zralosti,  zralosti

koordinace oko-ruka, zralosti oblasti řečových schopností, test je dělen
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do dvou částí – neverbální a verbální a u jedinců s PAS se používá

především  k odhalení  nevyrovnaného  vývoje  dílčích  rozumových

složek,

� T-S-I 2000 R – Amthauerův test struktury inteligence – je určen pro

jedince od třinácti let do dospělosti, obsahuje devět subtestů – čtyři

verbální, dva početní, dva názorové a jeden pamětní, výsledky z testu

jsou  do  jisté  míry  ovlivňovány  vzděláním  jedince,  je  vhodný

především  pro  oblast  vysoko  funkční  autismus  a  Aspergerova

syndromu, je vhodný pro zjišťování profesní orientace,

� VIT – Váňův inteligenční test – je pro jedince ve věku od jedenácti let

do patnácti a půl let, je vhodný pro oblast vysoko funkčního autismu a

Aspergerova  syndromu  s komorbidní  sluchovou  poruchou,

předpokladem je rozvinutá řeč a čtenářské schopnosti, test má verbální

i  neverbální  složku  a  zachycuje  především  rozvoj  akademických

schopností jedince,

WISC  III  –  Wechslerova  inteligenční  škála  pro  děti  –  viz.  12.3.3.1

Wechslerovy zkoušky.

3. diagnostické metody pro zhodnocení oblasti chování:

� již zmíněný tes ABC,

� ASQ – screeningová  metody formou  dotazníku  (Autism Screening

Questionaire)  – je pro děti  od čtyř  a půl  let,  mentální  úroveň  není

určující  pro použití  této metody,  vychází  z ADI-R, je vhodná i  pro

laiky (především rodiče jedinců s PAS), je dělena do čtyřiceti subtestů,

výsledné  závěry  hodnotí  úroveň  symptomů  jednotlivých  oblastí

typické triády PAS,

� BSID – škála Bayleyové  (Bayley Scales of  Infant  Development)  –

škála  je  pro  děti  od  jednoho  měsíce  do  tří  až  čtyř  let,  obsahuje

motorickou  a  mentální  škálu  BSID  obsahuje  sedmnáct  položek

věnovaných chování dítěte, škála umožňuje analýzu  profilu výkonu

dítěte v kognitivním vývoji,  ve vývoji  řeči,  motoriky a osobnostně-

sociálním vývoji,
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� Behaviorální normy vývoje – „Seznam dovedností v oblasti chování

od 5 měs. do 5 let věku dítěte v oblastech: dovednosti v napodobování

řeči  a  v napodobování  pohybů;  percepce;  hrubá  motorika;  jemná

motorika;  koordinace oko – ruka;  kognitivní  dovednosti;  receptivní

řeč; expresivní řeč; dovednosti sebeobsluhy; sociální dovednosti.“150

� BSE  –  sumarizovaná  behaviorální  vývojová  škála  (Summarised

Evaluation  Scale)  –  škálu  lze  použít  bez  jakýchkoli nároků  na

mentální  úroveň  dítěte,  je rozdělena do třiceti  položek zahrnujících

hodnocení  šesti  oblastí  chování,  škála  hodnocení  je pětibodová,

mohou ji využívat učitelé i vychovatelé, stejně jako u CARS, ADI-R a

CHAT  lze  provádět  hodnocení  v čase  a  posuzovat  tak  efektivitu

terapeutických intervencí,

� Gesell  –  Gesselova  vývojová  škála  –  je  určena dětem ve věku od

jednoho  měsíce  do  tří  let,  je  dělena  do  pěti  oblastí  –  celková

pohyblivost  a  jemná motorika  ruky,  adaptivní  chování  –  vnímání,

reakce  na  podněty,  koordinace  oko  –  ruka,  rozvoj  řeči,  úrovně

sociálního  chování,  výsledné  informace  by  se  měly  posuzovat

s anamnestickými údaji,

� AAPEP – psychoedukační profil pro dospívající a dospělé (Adolescent

and Adult Psychoeducational Profile) viz. kapitola 16.3.

Samy  autorky  toto  členění  nepovažují  za  finální,  ba  naopak  vybízejí

k neustálému  hledání  možných  vhodných  diagnostických  nástrojů  pro  co

nejpřesnější diagnostiku poruch autistického spektra.
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15 Žák s poruchou autistického spektra
ve speciálním školství

Žák s poruchou autistického spektra je zdravotně postižený, tudíž je žák se

speciálními vzdělávacími potřebami a podle zákonných ustanovení MŠMT ČR

podléhá jeho výchova a vzdělávání normám, které spadají do resortu speciálního

školství.

Inovativní  tendence  speciálního  školství  směřují  k rovnému  přístupu

k vzdělání  za  přísného  respektování  speciálních  vzdělávacích  potřeb  žáků,

s důrazem  na  rozvoj  jejich  poznávacích,  sociálních,  morálních,  mravních  a

duchovních hodnot.151

Žák s poruchou autistického spektra má právo na vzdělávání, jehož obsah,

forma  i  metoda  vyhovuje  jeho  speciálním  potřebám,  a  to  včetně  hodnocení,

přijímání a ukončování vzdělávání, dále má právo na vytvoření odpovídajících

podmínek pro toto vzdělávání, má právo na poradenskou pomoc školy i školských

poradenských zařízení, má právo na bezplatné užívání speciálních potřeb nutných

pro výuku (např. učebnice), které daná škola poskytuje. Autistický žák má právo

na dorozumívání se alternativní formou komunikace a má možnost prodloužení

vzdělávání středního i vyššího.151

Aby mohl být autistický jedince zařazen do systému speciálního vzdělávání,

musí být u něj zjištěny speciální vzdělávací potřeby na základě:151

� speciálně pedagogického vyšetření,

� psychologického vyšetření školským poradenským střediskem,

� zdravotnickým pracovištěm.

Pak ale musí doporučení vystavit školské poradenské zařízení).

Autistický žák může být  vzděláván formou individuální  integrace  v rámci

běžné školy nebo školy speciální  pro žáky s jiným druhem postižení a formou

skupinové integrace v rámci třídy či oddělení běžné nebo speciální školy. Další

možná forma speciálního vzdělávání je vzdělávání v rámci samostatné školy pro

151 http://www.msmt.cz/socialni-programy/vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-
potrebami
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žáky se zdravotním postižením nebo mohou být kombinovány všechny uvedené

formy  speciálního  vzdělávání.  „Pro  přípravu  na  vzdělávání  dětí  s těžkým

mentálním postižením, více vadami nebo autismem lze zřídit  přípravný stupeň

základní školy speciální.“151

Pro  autistu  individuálně  integrovaného,  skupinově  integrovaného  nebo

navštěvujícího speciální školu se sestavuje individuální vzdělávací plán.

Jsou stanovena podpůrná opatření pro vzdělávání ve speciálním školství:173

� speciální metody, formy a postupy ve výchovně vzdělávacím procesu,

� speciální učebnice a didaktické materiály,

� možnost kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,

� zařazení předmětů speciálně pedagogické péče,

� upravené počty žáků ve třídě, oddělení, skupině,

� možnost služeb asistenta pedagoga,

� úpravy  výchovně  vzdělávacího  procesu  prostřednictvím

individuálního vzdělávacího plánu,

� poskytování pedagogicko psychologických služeb.

Žák s poruchou autistického spektra může být vzděláván v tzv. autistických

třídách (MŠMT č. 127/1997 Sb. o speciálních školách a speciálních mateřských

školách). Tato třída smí být  naplněna maximálně šesti žáky a maximální počet

pedagogických pracovníků jsou tři (včetně asistenta pedagoga). Zuzana Taušová

popisuje „autitřídu“: „Třída specializovaná na výuku dětí s autismem je tudíž plná

schématických  rozvrhů,  kartiček s obrázky,  nápisů  či  fotek,  vše si  děti  mohou

osahat,  vzít  do ruky,  přemístit  či  předat  učiteli.  To vše v kombinaci  s jasným

členěním  prostoru,  stanovenými  pravidly  pro  odměňování  a  jednoznačným

plánem činností  dětem pomáhá vytvářet  si  přehlednější  svět,  který  je  nebude

natolik stresovat a v němž se budou moci orientovat.“152

Je patrné, že v resortu školství, je péče o autistické žáky poměrně dostatečně

zajištěna. Pomoc jejich rodinám má bohužel prozatím téměř výhradní informační

podobu (neuvažujeme-li  resort  Ministerstva práce a sociálních věcí),  ale již se

objevují  první  snahy  o  řešení  problémů  začleňování  autistických  jedinců  do

společnosti po ukončení jejich školní docházky.

152 http://www.vuppraha.cz/media/506
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15.1 Speciálně pedagogická diagnostika žáků
s poruchou autistického spektra

Nejenom lékaři  a  psychologové mají  možnost diagnostických  metod, ale i

pedagogičtí  odborníci  mají  pedagogické  diagnostické  nástroje.  Pedagogické

vyšetřovací  metody  jsou  neinvazivní  a  lze  je  dělit  podle  různých  hledisek.

V rámci poruch autistického spektra tato hlediska jsou:

� psychopedická diagnostika - podle postižení, které je diagnostikováno,

� symptomatická  diagnostika  -  podle  etiologie  (kauzální  a

symptomatická),

� vstupní, průběžná a výstupní diagnostika -  podle časového hlediska

(zda je prováděna pouze při vstupu žáka do školy,  v průběhu školní

docházky nebo při jejím ukončení – kombinace všech),

� globální diagnostika – vzhledem k specifickým vzdělávacím potřebám

a tvorbě individuálních vzdělávacích plánů apod.,

� parciální  diagnostika  se  zaměřením  na  konkrétní  symptomatický

projev (např. stereotypie narušující výchovu a vzdělávání žáka),

� diferenciální diagnostika – při níž se uplatňují především lékařské a

psychologické postupy (např. v speciálně pedagogické diagnostice se

tento  přístup  uplatňuje  při  zjišťování  úrovně  kognitivních  funkcí  a

jejich  oslabení  vzhledem  k poruše  autistického  spektra,  mentální

retardaci nebo vzhledem k specifické poruše učení apod.).

Všeobecně  se v průběhu speciálně pedagogické diagnostiky zaměřujeme na

rodinné prostředí, v němž je autistický žák po většinu jeho volného času. Pedagog

má nástroje pro vyšetření úrovně motoriky, pro vyšetření laterality a senzorických

funkcí  (důležité  vzhledem k často se vyskytujícím hyperstimulacím u autistů).

V diagnostickém procesu se pedagog zaměřuje na zjištění úrovně  rozumových

schopností (jak jsem již zmiňovala, je pro žáky s autismem typický nevyrovnaný

vývojový profil, to znamená, že i rozumové schopnosti nejsou zasaženy ve všech

sférách,  jak  tomu  je  např.  u  jedinců  s mentálním  postižením)  a  na  úroveň

komunikačních  schopností  (jak  na  verbální,  tak  na  neverbální složku

komunikace).  Další velikou diagnosticky významnou je oblast emocí a volních

procesů.  Tato  oblast  je  úzce  spjata  s herními  činnostmi,  které  jsou  v rámci
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speciálního  školství  hojnými  výchovně  vzdělávacími   a  diagnostickými

prostředky (kreslení, soutěže apod.). Poslední obsáhlou diagnosticky významnou

skupinou  jsou  schopnosti  podílející  se  na  vytváření  a  udržení  vztahů  ve

společnosti a v rodině, rozpoznávání patologických výchovných vlivů a zaměření

na způsob výchovy v rodině.153

Je  patrné,  že  speciálně  pedagogická  diagnostika  koresponduje  s typickou

triádou  poruch  autistického  spektra.  „Speciálně  pedagogická  diagnostika  je

součástí speciální pedagogiky, tvoří základní předpoklad pro navazující reedukaci,

kompenzaci  a  socializaci  dítěte,  přispívá  k objasnění  rozdílů  mezi  stavem

výchovných  možností  sledovaného  dítěte  a  mezi  příslušnou  pedagogickou

normou, označuje možnosti, které mohou napomoci tyto rozdíly překonat.“153

Pedagog  by  se  měl  při  diagnostikování  držet  jistých  strukturalizačních

pravidel. Zaprvé by mělo být jasné, proč chceme žáka diagnostikovat a pokusit se

co  nejpřesněji  vymezit  daný  problém  (např.  projevy  agresivního  chování

v hodinách  matematiky),  dále  bychom  měli  vyslovit  hypotézu,  která  plní

podpůrnou  roli  (např.,  že  abnormální  nárůst  agresivních  projevů  v chování

v hodinách  matematiky  je  způsoben  nevhodnou  formou  metody  výuky),  dále

pedagog  zvolí  vhodné  diagnostické  metody  (např.  pozorování,  rozhovor,

vytvoření  diagnostické  situace)  a  po  jejich  aplikaci  potvrdí  či  vyvrátí  jeho

hypotetické tvrzení a vytvoří  závěrečnou zprávu o výsledcích z diagnostického

procesu. Na jejím podkladu pak stanovuje optimální podmínky, metody a postupy

při výchově a vzdělávání autistických žáků. Speciálně pedagogická diagnostika by

měla  probíhat  v rámci  celého  výchovně  vzdělávacího  procesu  po  celou  dobu

studia žáka s PAS.153

Diagnostika  ve  speciální  pedagogice  se  opírá  o  výsledky  z lékařského

vyšetření.  D.  Přinosilová  řadí  do  diagnostického  procesu  v oblasti  speciální

pedagogiky diagnostiku psychologickou a sociální.154

„Speciálně  pedagogická  diagnostika  je  užším  vymezením,  které  se  týká

diagnostiky,  jež  provádí  přímo  speciální  pedagog.  Diagnostika  ve  speciální

pedagogice je širším vymezením a zahrnuje komplexní diagnostiku (...).“154

153 Sroková, E., Vavrošová, D. Speciálně pedagogická diagnostika ve školní praxi. Ostrava :
MONTANEX, 2004. 8 s. – 10 s. ISBN 80–7225–143–0.
154 Přinosilová, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno : Paido, 2007. 12 s. – 13 s. ISBN
978–80–7315–157–7.
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Speciálně  pedagogické  diagnostické  metody  jsou  podobné  těm,  které  se

využívají  v psychologii.  Využívá  se  zde  anamnestických  údajů,  pozorování  i

rozhovorů.  Jelikož  jsem  tyto  klinické  metody  již  popisovala, zaměřím  se  na

metodu  příznačnou  pedagogické  profesi,  a  to  na  analýzu  výsledků  činnosti

(analýza spontánních produktů).

15.1.1 Diagnostická analýza výsledků činnosti

Pedagog  analyzuje  výsledky  dílčích  činností  autistického  žáka  za  účelem

zjištění jeho úrovně v kognitivní oblasti a v oblasti zájmů žáka. Snaží se získat

přehled o jeho dovednostech, ale také o jeho neúspěších ve výchovně vzdělávacím

procesu nebo se pokouší  zaměřit  jeho konkrétní  problémové oblasti.  Speciální

pedagog získává tyto informace prostřednictvím výsledků z písemných prací (jako

jsou slohová cvičení, diktáty, básně apod.) a z výtvarných a pracovních projevů

autistického  žáka  (např.  malba,  výrobky  z keramické  hlíny,  navlékání  korálů

apod.).

Výsledky činností jsou hodnoceny jak po stránce obsahové, tak po stránce

formální. To znamená, že se např. při hodnocení výsledků z oblasti psaní budeme

zaměřovat jak na žákovu techniku (jak drží psací náčiní, tempo psaného projevu,

hygiena sezení, zda se na psaní koncentruje nebo odbíhá, sklon písma apod.), tak

na vyhovění obsahovým podmínkám zadaného úkolu (např. zda-li se neprojevují

vlastní interpretace apod.).155

Výsledky  je  vhodné  konfrontovat  s již  dříve  získanými,  čímž  si  speciální

pedagog  vytváří  přehledný  informační  systém  o  vývoji  žáka  s poruchou

autistického spektra v rámci školy.

Podrobné  a  přehledné  materiály  zajisté  vhodně  poslouží  ve  fungujících

interdisciplinárních interakcích a napomohou při vytváření multidisciplinární sítě

speciálně pedagogického směru s těmi ostatními. 

155 Přinosilová, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno : Paido, 2007. 37 s. ISBN 978–80–
7315–157–7.
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16 Terapie, výchova a vzdělávání žáků
s poruchami autistického spektra

Autističtí  žáci  potřebují  vzhledem  k specifičnosti  poruchy  (projevující  se

obtížemi  v komunikaci,  v sociálním  chování  a  představivosti,  při  výchově  a

vzdělávání)  individuální  přístup,  speciální  vzdělávací  metody  a  pomůcky.  M.

Jelínková  zdůrazňuje  odlišnosti  v pedagogickém  přístupu  k těmto  žákům  od

běžného  přístupu  k ostatním  žákům,  především  v respektování  změněného

vnímání podnětů, jelikož autisté objevují skutečnosti odděleně a tyto jednotlivosti

nedokáží zobecnit.

Další  odlišností  od  běžného  výchovně  vzdělávacího  procesu  je  časová

náročnost,  která  se  odvíjí  od  specifických  potřeb  žáka.  Tyto  potřeby  nejsou

uplatňovány  pouze  v rámci  úpravy  vzdělávacích  metod,  ale  také  v rámci

ohleduplnosti  k psychickým  zvláštnostem  žáka,  jejichž  projevy  mnohdy

vzdělávání i výchovu narušují. Při vzdělávání autistických dětí se musí zohlednit

věkové hledisko, obecně platí, že čím dříve se začne vhodně pedagogicky působit

na dílčí  symptomy této poruchy,  tím vyšší  je  šance na úspěšnou kompenzaci

oslabených míst, pozitivní ovlivnění vývoje jedince a prognosy poruchy.156

D.  Grebíková  uvádí,  že  výchovně  vzdělávací  proces  autistických  žáků  je

náročný, a to z několika důvodů:156

� důvody spojené s prostory – uspořádání pracovního místa autistického

žáka je značně prostorově náročné,

� důvody  spojené  s personálním  zabezpečením  –  při  výchovně

vzdělávacím procesu autistického žáka by se mělo kalkulovat s vyšším

počtem  pedagogických  pracovníků  ve  třídě  (ti  by  měli  mít  dobrý

pozorovací talent, měli by být k žákovi vnímaví a při spolupráci s ním

trpěliví; všechny abnormální projevy v chování mají svou příčinu –

senzitivní  pedagog  umí  tyto  příčiny  odhalit  a  efektivně  jim

předcházet.).

156 http://www.poradna-km.cz/poruchy_autis_spektra.htm
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16.1 TEACCH program – Terapie a vzdělávání dětí
s autismem a dětí s příbuznými vadami komunikace

(Treatment and Education of Autistic and
Communication handicapped Children)

Žáci  s poruchou  autistického  spektra  zpravidla  nedosáhnou  takových

výsledků  ve standardních běžně  používaných diagnostických metodách, jelikož

často  mívají  problémy  v porozumění  zadávaných  pokynů,  což  je  značně

znevýhodňuje. Jak uvedla M. Jelínková, autista nerozumí gestům, které doprovází

diagnostický proces, má problémy v oblasti napodobování a v důsledku působení

těchto faktorů se velmi snadno takový jedinec od činnosti odradí a odmítá pak

jakoukoliv spolupráci.

V roce  1966  Erik  Schopler  vyvinul  v Severní  Karolíně  v USA  TEACCH

program.157 TEACCH je výchovně vzdělávací program, který vznikl na podkladě

diagnostických dat získaných pomocí vývojové škály PEP. „TEACCH je v České

republice  známý  zatím  jako  jediný  obsáhlý  a  ucelený výchovně  vzdělávací

program  pro  děti  s autismem.“158 Na  problematiku  autismu  se  v něm  hledí

komplexně,  výslednými  ambicemi  zaměřenými  na  rodinu,  školu  a  společnost.

Program cílí k optimálnímu začlenění jedince s PAS do společnosti.

Tento program je v každodenní praxi ověřován. Výsledky žáků s autismem,

kteří  jsou podle jeho zásad vzdělávání,  jsou v porovnání s výsledky před jeho

aplikací  markantní.  „Zvyšuje stupeň  autonomie, zlepšuje komunikaci  a snižuje

výskyt poruch chování. V dospělosti pak zvyšuje míru integrace do společnosti“157

Hlavní strategie TEACCH spočívá především:158

� v strukturalizaci celodenního systému výuky,

� ve vizuální podpoře všech dílčích činností denního režimu,

� v pravidelnosti dílčích osvojovaných činností,

� v procvičování dílčích osvojených činností,

� ve výběru adekvátních pomůcek a jejich speciálním řazení,

� ve stavebně technické odlišnosti prostředí od běžných tříd,

157 http://www.brno.apla.cz/aplajm_diplom2.htm
158 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 25 s. – 27 s. ISBN 80–86856–16–X.
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� individuální přístup k žákovi s PAS (individuální vzdělávací plány).

K. Thorová a M. Semínová tento výčet doplňují o:159

� nutnost propojování prostředí (školní s domácím),

� potřebu úzké spolupráce s rodinou.

� Zdůrazňují potřebu přímého vztahu mezi hodnocením a intervencí,

� kladného vztahu k jedincům, jejichž chování je výrazně  abnormální

nebo  jsou  s  hlubokým  mentálním  postižením,  a  pěstování

optimistického pohledu na možnost jejich vzdělávání,

� přínos  aktivního  pedagogického  přístupu  v rámci  intervence  a

ovlivňování nežádoucího chování.

Principielně  lze  shrnout  program  TEACCH  do  několika  stěžejních  tezí.

¨Program  cílí  k zlepšení  adaptibilních  schopností  jedince.  Připravuje  ho  na

začlenění  do společnosti,  a  proto ho vybavuje  k tomu nutnými  schopnostmi a

dovednostmi především v oblasti komunikace a interakce s jinými osobami. „V

rámci  tohoto  programu  byl  vydán  tzv.  dorozumívací  postup  (Curricullum  de

communication), což je individuálně sestavený program radící autistickým dětem,

jak se chovat v každodenním životě. Jeho součástí je komunikativní osnova, která

obsahuje  soubor  dat  obzvláště  důležitých  pro  komunikaci  ve  čtyřech

sémantických  kategoriích:  předmět  ,  činnosti,  osoba  a  místo.“179  Dále  se

zaměřuje na spolupráci s rodiči v rámci vytvoření kolegiálního vztahu mezi nimi a

odborníky.  Významově  podstatným  znakem  je  individualizované  učení,  které

vzniká  na  podkladě  diagnostických  výsledků  ze  speciálního  hodnotícího

materiálu, vizuální podpora a strukturalizace všech činností  jedince s poruchou

autistického spektra.  V rámci posilování a zpevňování učeného se v   programu

používají metody behaviorální terapie.

Je to všestranný výchovný model.

159http://www.helples.cz/?
menu=140&Odkaz=78&regionXP=1&txtVyraz=&btnHledej=&chckNazvy=on&chckPopis=on&c
hckAdresy=off&chckMesto=off&sort=2&chckPrenos=&intStar=7&chckClanky=
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16.2 Psychoedukační profil – Revidovaný, PEP-R
(Psychoeducation Profile – Revised)

Revidovaná verze psychoedukačního profilu vychází z vývojové škály PEP.

Je  to  standardizovaná,  komplexní,  avšak  jediná  pomůcka,  která  objektivně

vyhodnocuje  možnosti  výchovně  vzdělávacího  působení  na  konkrétního

autistického jedince.  Je určena  pro  děti  do věku šesti  let,  ale  lze ji  efektivně

využívat  i  pro děti  do dvanácti  let.  „Poskytuje  jednak významné diagnostické

informace o míře autistické symptomatiky klienta,  jednak umožňuje stanovení

jistých  prognóz  pravděpodobného  vývoje  dílčích  složek  osobnosti  autistů  pro

potřeby systematického vzdělávání a výchovy.“158

Tato speciálně vyvinutá hodnotící metoda využívá při vyšetřování dětí testové

pomůcky v podobě  souboru hraček. Examinátor v interakci s dítětem předkládá

hračky a pozoruje, jestli na ně reaguje a jak na ně reaguje.160

Dílčí oblasti psychoedukačního profilu (revidované verze):158

� oblast jemné a hrubé motoriky,

� oblast verbálních a poznávacích schopností,

� oblast sociálního chování, interakce a hry,

� oblast vizuální percepce,

� oblast vizuomotoriky,

� oblast koordinace oko-ruka,

� oblast konstrukce.

Vše  je  důkladně  zaznamenáváno  do  záznamových  archů  a  následně

vyhodnocováno.  Vyhodnocení  výsledků  může  být  i  elektronickou  formou.

Výsledky  mají  podobu  grafického  znázornění,  v němž  lze  vyčíst  zjištěné

dovednosti jedince a jeho předpokládaný vývoj. To umožňuje zvolit maximálně

vhodný  terapeutický  postup  pro  daného  jedince.  Tento  fakt  je  bezesporu

argumentem,  že  TEACCH,  PEP-R  (a  následně  AAPEP),  jsou  kooperujícími

komponenty v souboru aktivit napomáhajících celistvému pojetí koncepce péče o

jedince s poruchou autistického spektra.

160 http://is.muni.cz/th/70690/pedf_b/Bakalarska_prace_-_konec.txt
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16.3 Psychoedukační profil pro adolescenty a
dospělé, AAPEP (Adolescent and Adult

Psychoeducational Profile)

V rámci diferenciace přetrvávání deficitů spojených s poruchou autistického

spektra v dětství a dospělosti (resp. adolescenci) se projevily potřeby na odlišnou

metodu hodnocení, než jaká se užívá u hodnocení dětí (PEP-R). Jak uvádí sám

autor psychoedukačních profilů E. Schopler, přeci jenom se mění i oblast zájmů

rodičů  v rámci  péče  o  jejich  potomky  a  pozornost  se  přesouvá  z výchovy  a

vzdělávání  především do oblasti  efektivního  uplatnění  jejich  potomka v rámci

společenského zařazení. Proto byl vyvinut Psychoedukační profil pro adolescenty

a dospělé, tj. pro jedince straší dvanácti let.161

Tým odborníků uvažuje poměrně  častou komorbiditu mentálního postižení.

Vyjadřuje se ve smyslu zařazování autistických jedinců s mentálním postižením,

ale i  bez něj,  do chráněných dílen, do chráněného bydlení  apod. Proto oblasti

APPEP jsou zaměřeny do šesti funkčních oblastí:161

� Pracovní dovednosti.

� Nezávislé funkce.

� Dovednosti volného času.

� Pracovní chování.

� Funkční komunikace.

� Interpersonální chování.

Tyto funkční oblasti jsou rozřazeny do tří škál:161

1. Škála  přímého  pozorování  (provádí  terapeut  nebo  klinický  pracovník,

administrace trvá cca jedna a půl hodiny).

2. Škála  dovedností  v domácím  prostředí  (rozhovor  s rodiči  nebo  jinou

pečující osobou, administrace trvá cca jednu hodinu).

3. Škála  dovedností  ve  školním  nebo  pracovním  prostředí  (pohovor

s pedagogickým pracovníkem, administrace trvá cca jednu hodinu).

Každá funkční oblast má osm položek, tudíž je 144 položek v celém APPEP. 

161 Mesibov, G., Schopler, E., Schaffer, B., Landrus, R. Psychoedukační profil pro adolescenty a
dospělé (AAPEP) – Svazek IV. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006. 6 s., 14 s., 15 s.
ISBN 80–86878–35-X
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16.4 Metodika vycházející z TEACCH programu –
strukturované učení

Díky  schopnosti  vnímat  svět  globálně  se  docela  bezpečně  orientujeme

v prostředí, v němž se pohybujeme. Díky schopnosti  uplatňování poznaného na

více místech se poměrně dobře orientujeme i tam, kde jsme se ocitli právě poprvé.

Díky schopnosti  komunikovat  se v případě,  že se ztratíme,  dorozumíme s jinou

osobou, řekneme si o pomoc. Jak samozřejmé.

K.  Thorová  říká:  „Jediným  obecným  a  prokazatelně  úspěšným  způsobem

pomoci dětem s autismem je  speciální  pedagogická péče s využitím metodiky

kognitivně  behaviorální  terapie.  Pokud  dítěti  svým  speciálním  přístupem

umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je

stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení.(...). Vizualizace a strukturalizace

jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.“162 Při výchově a

vzdělávání  zdravý  jedinec  uplatňuje  formy  individuálního  přístupu,  které  si

bezprostředně osvojil během života – ať již nápodobou nebo učením v kolektivu,

hrou ..., získal je. Autista tímto přirozeným formativním vývojem neprošel, jde

vedle něho, a to zcela specificky. Jeho výchovu a vzdělávání determinují mnohé

deficity spojené s poruchou – neschopnost přenášení získané zkušenosti do jiného

prostředí, zaměřování se na detail na úkor vnímání celku, porušené symbolické

vnímání a změny ve vnímání podnětů přicházejících z okolí, poruchy interakčních

činností,  emočního  vnímání  a  vnímání  abstraktních  pojmů.  To,  co  je  teď,  to

doopravdy existuje.

Hovoříme-li  o  strukturalizaci  ve  výchově  a  vzdělávání,  hovoříme  o

specifickém uspořádání místa, v němž se žák pohybuje a specifickém uspořádání

dílčích výchovně  vzdělávacích aktivit,  prostředků,  pomůcek apod. Specifičnost

uspořádání pozitivně ovlivňuje autistického žáka, snižuje jeho tenzi způsobenou

dezorientací  a  přicházejícími  nejasnými  podněty.  Tyto  nejasné  podněty  jsou

uspořádány tak, aby byly pro žáka přehledné, čitelné a tudíž v praxi využitelné.

 

Obecně  lze říci,  že strukturalizace ve výchovně  vzdělávacím procesu žáků

s poruchami autistického spektra je přesné vymezování hranic mezi jednotlivými

162 http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/detsky-autismus.html
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prostory (např. prostor pro výuku, pro hru, odpočinek, prostor určený k stravování

apod.), a činnostmi (např. práce se sešitem, skládání obrázků, ale také uklízení,

dávání znamení o ukončeném úkolu apod.). 

16.4.1 Strukturované prostředí

Prostor třídy, v níž je vzděláván jeden nebo více žáků, musí být veliký tak,

aby do sebe vzájemně nezasahovaly dílčí pracovní hranice v prostoru. Jelikož se

strukturalizace neuplatňuje pouze v rámci školy,  je důležité úzce spolupracovat

s rodiči (zákonnými zástupci) jedince a spolu vytvářet návrhy na členění prostředí,

v němž se dítě denně pohybuje. Základní pravidla pro odpovídající strukturované

prostředí jsou:163

� vytvoření sekcí pro jednotlivé činnosti,

� vytvořené místo pro konkrétní činnost nepřemisťovat,

� na místě, které je určeno pro jednu činnost, nevykonávat jinou činnost,

� používat  stavebně  technické  prostředky  pro  vytvoření  jednotlivých

sekcí (např. zástěny, závěsy apod.).

V rámci strukturovaného prostoru má žák vytvořené strukturované pracovní

místo.  Toto místo  by mělo  být  pro  žáka pohodlné,  pracovní  stůl  by  měl  být

umístěn  tak,  aby  byly  minimalizovány  rušivé  podněty  (pracovní  kóje  apod.).

Struktura by se měla projevit i v uspořádání pracovního místa. Na pracovním stole

by měly být jasně vymezené resorty. Uplatňuje se tzv. systém zleva doprava. Žák

má vlevo na vyhrazených místech seřazené boxy s jednotlivými úkoly. Vezme si

jeden box a položí ho do pracovního prostoru  na desku, na vymezené místo. Po

splnění úkolu odkládá box vpravo. Úkol je tím splněn a žák tak dostává zpětnou

vazbu o své činnosti – box prošel jeho pracovním prostorem a přesunul se z jedné

strany na druhou. Žák může započít jinou činnost.

„Strukturalizace je vytvoření systému, který odpovídá na otázky:  „Kdy, kde,

co, jak a jak dlouho?"164

163 http://is.muni.cz/th/70690/pedf_b/Bakalarska_prace_-_konec.txt
164 http://www.rvp.cz/clanek/579/1942
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16.4.2 Vizualizace

Potřeba neustále kontroly našeho okolí se projevuje různě, ale co je ve většině

případech shodné, je potřeba kontroly času. Mít přehled o tom, kolik hodin zbývá

do oběda,  kolik minut zbývá,  než přijede autobus. Podíváme se na hodinky a

vytvoříme se představu – „asi jak dlouho.“ Uspokojíme naši potřebu orientace

v prostoru v závislosti na čase a plynule přecházíme k jiným činnostem.

Autistický jedinec si žádnou představu nevytvoří a když ano, tak je natolik

nepřesná  a  mlhavá,  že  neuspokojí  jeho  nezbytný  požadavek  na  momentální

zorientování se. Situace jsou nepřesné, činnosti splývají,  prostředí kolem něj je

chaotické. „Sestavení a dodržování přesného rozvrhu činností během dne pomocí

tabulek či obrázků autistickým dětem pomůže vyrovnat se se změnami v navyklé

rutině a může výrazně snížit problémy s jejich chováním.“165

Proto je tedy velmi důležité, aby každá autistický žák měl svůj vlastní časový

harmonogram a aby i ve třídě měl k němu přístup (nástěnka apod.). Tento časový

rozvrh by měl být vizualizován tak, aby použité znaky odpovídaly kognitivním

schopnostem žáka. Dalším požadavkem je viditelné označení začátku činnosti,

dobu trvání (dle úrovně žáka) a konec činnosti. Plán by měl být na stálém místě,

dostatečně veliký, aby měl, když se u něj sejde několik žáků, každý svůj prostor.

„M ůže být v podobě písemné tabulky, obrázků, předmětů nebo fotografií s tím, že

jeho  uspořádání  by  vždy  mělo  vyjadřovat  sled  událostí  shora  dolů  a  zleva

doprava.“165

Obecně  se  předpokládá,  že  vizualizace  denního  programu  může  zabránit

v případě změny nežádoucím projevům v chování, a to tak, že žák bude s vizuální

podporou na tuto změnu dostatečně připraven.

Pro  vizualizaci  lze  použít  hned  několik  typů  znázornění.  Uvádí  se,  že

nejvhodnější  je  dodržovat  posloupnost  od  nejjednoduššího  ke  složitějšímu:

konkrétní  předmět  – fotografie  –  piktogram – piktogram s nápisem – nápis  –

psaný rozvrh – diář.159 

165 http://www.brno.apla.cz/aplajm_diplom2.htm
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Prostřednictvím vizuálního programu autistický žák:159

� získává informaci o tom, kdy se co bude dít,

� se postupně začíná orientovat v čase,

� si  osvojuje  schopnost  diferencovat  dílčí  činnosti  ve  výchovně

vzdělávacím procesu,

� je  schopen  vykonávat  nějaké  činnosti  samostatně  nebo  s nepatrnou

pomocí,

� si postupně tvoří abstraktní představu o čase vzhledem ke konkrétní

činnosti,

� je do jisté míry schopen určit následující činnost.

„Pouhá“  vizualizace ovšem nestačí  (zobrazení  času  jako časové  přímky a

dílčích  činností  obrázky).  Nedoprovodí-li  ji  pedagog  vhodným vysvětlením  a

ukazováním, její efektivnost se podstatně sníží.

Časový harmonogram se sestavuje na týden nebo i na delší časové úseky, ale

obecně  platným pravidlem je, že autistický žák lépe vnímá krátké a přehledné

systémy uspořádání. Proto by se měl pedagog této zásady držet i při každodenním

sestavování náplně denní výchovně vzdělávací činnosti.165

Myslím,  že  v případě  autistického  jedince,  který  si  osvojil  systém

strukturalizace  a  vizualizace,  který  je  v rámci  rodinného  prostředí  a  školního

prostředí schopen fungovat v závislosti na této formě výuky samostatně, zvyšují

se u něj i předpoklady na úspěšně zařazení do společnosti po ukončení výchovně

vzdělávacího procesu.

16.4.3 Individualizace přístupu

Jako poslední ze stěžejních principů TEACCH a tedy principů, které jsou ve

výchově  a  vzdělávání  autistických  žáků  základními,  uvádím individualizovaný

přístup,  který  má  podle  mého  názoru  jasné  prvenství  v koncepci  celoživotní

edukace  autistů.  I  sebelepší  strukturalizace  a  vizualizace  není  bez  úprav  pro

konkrétního  jedince  efektivně  aplikovatelná.  Proto  jsou  vyšetřovací  postupy

dílčích  schopností  a  dovedností  žáka  tak  podrobně  zpracovávány  a

vyhodnocovány, aby následně na jejich podkladě mohl být vybudován optimální

individuální  intervenční  plán.  Diagnostický  proces  spolu  s intervencí  nelze
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v žádném  případě  dělit.  Kdyby  ano,  zpětná  vazba  na  diagnostickou  přesnost

vzhledem k dosaženým výsledkům by se nerozvinula a vývoj  v oblasti poruch

dětského autismu by se tak omezil na pouhé aplikace rigidních postupů.

O nutnosti individuálního přístupu svědčí i ten fakt, že ho upravuje zákonná

norma.  Zákon  č.  561/  2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším

odborném a jiném vzdělávání zmiňuje individualizaci ve výchovně vzdělávacím

procesu hned v několika paragrafech:

� §2 - zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,

� § 16 - děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají

nárok na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich

vzdělávacím  potřebám  a  možnostem,  na  vytvoření  nezbytných

podmínek , které toto vzdělávání umožní, (...),

� §  18  –  zletilý  žák  nebo  zákonný  zástupce  nezletilého  žáka  se

speciálními  vzdělávacími  potřebami  mohou  požádat  o  vzdělávání

podle  individuálního  vzdělávacího  plánu.  Ředitel  školy  na  základě

písemného  doporučení  od  školského  poradenského  zařízení  může

takové vzdělávání povolit,

� §  19  –  náležitosti  individuálního  vzdělávacího  plánu  stanovuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Dalším právním dokumentem upravujícím individualizaci  při  vzdělávání  a

výchově  je  Vyhláška  MŠMT ČR č.  73/  2005  Sb.  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a

studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  dětí,  žáků  a  studentů

mimořádně nadaných:

� §6 – individuální vzdělávací plán se stanovuje pro:

- individuálně integrovaného žáka,

- pro žáka s hlubokým mentálním postižením,

- pro žáka skupinově integrovaného.

- Dále se v tomto paragrafu uvádí, že pro žáka speciální školy:

- individuální vzdělávací plán vychází ze školních vzdělávacích plánů

dané  školy,  z výsledků  speciálně  pedagogického  vyšetření,  popř.

psychologického  vyšetření  školským  poradenským  zařízením

(možnost  také  vyjádření  praktického  lékaře  nebo  jiného  lékaři  či

odborníka).  K tvorbě  individuálního  vzdělávacího  plánu  musí  být

vyjádření zákonného zástupce žáka nebo vyjádření zletilého žáka.
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- Plán se zpravidla stanovuje před nástupem žáka do školy,

- je to závazný dokument pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb

žáka,

- je součástí dokumentace žáka,

- obsahuje  údaje  o:  obsahu,  rozsahu,  průběhu,  apod.  speciálního

vzdělávání.

16.4.3.1 Individuální vzdělávací plán (IVP)žáků s poruchou

autistického spektra

„Práce na individuálním vzdělávacím plánu by měla být  společným dílem

všech zúčastněných (pracovníci speciálně pedagogických center či pedagogicko-

psychologických poraden – speciální pedagogové, psychologové, učitelé, rodiče a

další  zainteresovaní).  Základem  k sestavení  IVP  je  dobře  sestavená  speciálně

pedagogická  diagnostika.  Jejím  podceněním  a  povrchním  vnímáním  závěrů

odborných  vyšetření,  zpochybňováním stanovené  diagnózy se z IVP  stává  cár

papíru, který nikdo nebere vážně.“166

Při  tvorbě  IVP by se měly  brát  v potaz  dílčí  deficity  spojené s poruchou,

především  typická  triáda,  dále  by  se  mělo  uvažovat  o  možnosti  aplikace

sestavovaného IVP v rámci strukturalizace výchovně vzdělávacího procesu.

Obecně se uvádí čtyři  priority, které by měly být v rámci IVP stěžejní, a to

vzhledem  k požadavkům  rodiny  a  školy.  Je  to  přednostní  zaměření  na  ty

problémy, které bezprostředně ohrožují jedince na jeho životě, jako je např. požití

nebezpečné látky. Dále by se mělo dbát na zařazení těch opatření, která eliminují

rizika  spojená  s životem  jedince  v rodině,  vyplývajících  především  z jeho

patologického chování – autoagresivní tendence, agresivní projevy vůči členům

rodiny, poruchy spánku nebo příjmu potravy apod. Další prioritou je přístup dítěte

ke  speciálnímu  výchovnému  a  výukovému  programu.  V neposlední  řadě  je

důležité  zaměřit  se na ovlivňování  jedince v oblasti  interakce s širším okolím,

zaměřit se na jeho adaptaci do společnosti mimo rodinu a školu.166

166 Čadilová, V., Žampachová, Z. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchami
autistického spektra. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 5 s. – 7
s. ISBN 80–86856–17–8.
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IVP  může být  upravován v průběhu  celého školního  roku.  Důvodem jsou

změny ve vývoji žáka, které vyžadují přizpůsobení již sestaveného plánu. 

IVP  by  měl  ve  své  koncepci  zahrnovat  položky  kompenzačních  návrhů

deficitů v oblasti triády.

Jednou  z nejvýznamnějších  částí  IVP  je  vypracovaná  strategie  zvládání

problémového chování autistických žáků. Otázka přiměřených a odpovídajících

opatření k řešení situace abnormalit v chování není snadná. Východisko spočívá

v dlouhodobém pozorování žáka. Při  pozorování se zaměřujeme na situace, při

nichž došlo k takovým projevům, nebo na přítomnost podnětů či osob, které by

mohly souviset s vyvoláním abnormálního projevování.

Tvorba IVP je determinována mnoha faktory:166

� zda dítě vnímá podněty z okolí a pokud ano, tak do jaké míry,

� roli hraje úroveň pracovního chování,

� jak dlouho se vydrží jedinec koncentrovat a jakou má paměť,

� jak jedinec přistupuje k problémům,

� projevy jedince v interakci s jinou osobou,

� úroveň řečových schopností,

� oblast napodobování a na jaké úrovni je hra,

� důležitým faktorem je, jak a čím je možné jedince motivovat,

� zda je schopen jedinec chápat posloupnosti činností,

� jak vnímá sám sebe,

� jak  rychle  je  schopen  adaptovat  se  v novém  prostředí,  jakým

způsobem a do jaké míry.
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16.4.4 Speciální terapie

Výchova a vzdělávání je prokazatelně nejefektivnější terapeutickou intervencí

u osob s poruchami autistického spektra. Přesto uvedu jednu speciální komplexní

terapeutickou metodu, která byla konkrétně vyvinuta pro děti s problémy v oblasti

komunikačních schopností a v oblasti chování.

16.4.4.1 Aplikovaná behaviorální analýza, ABA vs. ABLLS (The

Assessment of Basic Language and Learning Skills)

„Základ přístupu k výchově a vzdělávání dle této strategie, resp. k hodnocení

procesu  učení  klienta,  spočívá  v pečlivém  pozorování  a  monitorování  jeho

chování, kvalitativních změn v tomto chování a změn v čase.“167

Problémové  chování  je  rušivým  elementem  nejenom  ve  výchovně

vzdělávacím procesu, ale ovlivňuje i  život jedince v rodině  a širším sociálním

prostředím. Nejčastěji se patologické chování projevuje záchvaty agrese, vzteku,

ničením  věci,  nepřiměřeným  pláčem,  hyperaktivitou,  fobiemi  (ty  se  mohou

projevovat zcela specificky – např. strach z jídla, strach z různých zvuků apod.) a

sebepoškozovacími tendencemi.  Každé takové sebeprezentování má vždy svou

příčinu,  většinou  plyne  z pocitu  chaosu,  ze  změn  v ustálených  podnětech,

z neuspokojené  stereotypní  potřeby  apod.  Ničení  věcí  lze  vysvětlit  jako

uspokojování potřeby získat zpětnou vazbu ze svého okolí a autoagresivitu jako

zpětnou vazbu ke svému „já.“ „V situacích zmatenosti, strachu, ve stavech, kdy

nechápou, co se s nimi děje, kdy je narušena jejich potřeba stereotypu, či se děje

něco  proti  jejich  vůli,  dochází  k propuknutí  autoagrese,  která  se  projevuje

kousáním rukou, škrábáním nehty po obličeji, mlácením se do hlavy, kroucením

prstíků, trháním vlasů apod.“168 Program ABA umožňuje efektivně tento problém

vyhodnotit  a  zpřehlednit  ty  postupy,  které  lze  v rámci  eliminace  nežádoucích

projevů podniknout. 

167 Opekarová, O., Šedivá, Z. Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra
ve speciálně pedagogických centrech. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství
ČR, 2006. 25 s. – 27 s. ISBN 80–86856–16–X.
168 Kahounová, J. Dva různé pohledy na dětský autismus. 2004. 38 s. Absolventská práce.
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Při  aplikaci  behaviorální  analýzy  je  třeba  vymezit  čtyři  stěžejní  složky

postupu:169

� přesné  definování  problémové  oblasti  v behaviorálních pojmech,

popis,

� vymezení frekvence a doby trvání problémového chování,

� vymezení názoru na to, co problémovému chování předchází,

� přesná administrativa.

Během používání ABA je nutné používat behaviorální pojmy.  Tyto pojmy

jsou  popisné  a  měřitelné.  To  znamená,  že  uvede-li  rodič,  že  dítě  je  vzteklé,

nejedná se o vyjádření behaviorálním pojmem. Naproti tomu řekneme-li, že dítě

bije hlavou o hranu postele, hovoříme o situaci, kterou můžeme kvantifikovatelně

zaznamenat  –  kolikrát  za  den,  jak  dlouho  –  popisujeme  chování  jedince

behaviorálním pojmem.167

Metoda se zaměřuje na okolnosti, které se vyskytly bezprostředně před a po

abnormálním projevu a vytypovávají se tak jeho spouštěče.158

Aplikovaná  behaviorální  analýza  se  v důsledku  snaží  ovlivnit  nežádoucí

projevy v chování a nebo naopak vytvářet náhradní mechanismy tam, kde dítě

selhává. „Následně stanovené terapeutické strategie jsou založeny na důsledném

dodržování  zásady  postupných  rozvojových  kroků  anebo  na  příležitostném

učení.“158 Je důležité okamžitě odměňovat dítě v případě, že se projeví tak, jak je

očekáváno a tím jsou tyto správné reakce okamžitě posilovány a upevňovány.

Opekarová O. a Šedivá Z.  uvádí,  že v České republice  není prozatím tato

metoda plně využívána. Nejvíce informací o ní zprostředkovávají členové rodin

autistických jedinců, kteří absolvovali v zahraničí kurs na její praktické využívání.

V přístupu k jedincům s poruchami autistického spektra lze uplatňovat různé

metody.  Ať  již  obecně  platné a  respektované (např.  behaviorálně  averzivní  či

neaverzivní metody, kognitivní metody) či metody neoficiální a alternativní (např.

metody pevného objetí, metody založené na interakci se zvířaty apod.). Vždy je

rozhodujícím  měřítkem  vhodnost,  účelnost  a  efektivita  takové  metody  u

konkrétního jedince a respektování rodiny jako jeho hlavního sociálního prostředí.

169 http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1178
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17 Závěr teoretické části

Z diplomové práce vyplývá, že poruchy autistického spektra se pohybují na

rozhraní několika vědních oborů – lékařského, psychologického a pedagogického.

Nelze  z nich  vydělit  ten,  který  by  se majoritně  podílel  na  ovlivňování  těchto

poruch.  Lze  pouze poukázat  na  dosažené  úspěchy  jednotlivých  oborů  při

ovlivňování dílčích symptomů.

Z hlediska  profesního  zaměření  jsou  lékaři,  psychologové  i  pedagogové

(především  speciální  pedagogové)  kompetentní  jak  k diagnostikování,  tak

k terapeutickému  ovlivňování  poruch  autistického  spektra.  Forma  a  účinnost

těchto procesních úkonů se liší v závislosti na profesní kvalifikaci v daném oboru

pro  danou  oblast.  I  přes  to,  že  bývá  postiženým jedincům (a  jejich  rodičům)

v rámci konkrétního oboru poskytnuta odborná vyčerpávající péče, naléhá potřeba

spolupráce více odborných složek s různým specializačním zaměřením.

Aby mohl vzniknou nový  funkční mechanismus poskytování péče klientům

s PAS a jejich rodinám, který by byl založený na aktivní spolupráci odborníků

z různých specializačních oborů, musí nejprve vzniknout spolehlivý koordinující

systém. Ten by měl  za úkol upravovat podmínky kooperace, vytvářet jednotné

zázemí spolupracujícím složkám a organizovat efektivní komunikaci mezi tímto

systémem a uživatelem nabízených služeb.

Samozřejmě  nelze setřít  mezioborové hranice,  ale lze je  zprůchodnit  a  na

podkladě nově získaných poznatků ze vzájemné spolupráce vytvářet progresivní

koncepce řešení otázek poruch autistického spektra. 
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18 Praktická část – VÝZKUM

Vytvoření  výzkumného problému předcházelo vedení rozhovorů s odborníky

různých profesí na téma poruch autistického spektra. Setkávala jsem se s rodiči

jedinců  s PAS,  dále  jsem  shromažďovala  a  studovala  odbornou  literaturu  a

zúčastnila  jsem  se  semináře  „Autismus  a  lidská  práva“,  který  byl  pořádán

Parlamentem ČR,  Senátem,  Výborem  pro  zdravotnictví  a  sociální  politiku  ve

spolupráci s Občanským sdružením Autistik.

Po seznámení s problematikou poruch autistického spektra jsem se rozhodla

zmapovat  oblast  poskytování  odborné  péče  psychiatry,  psychology  a

pedagogickými pracovníky jedincům s PAS a jejich rodinám. Jsem toho názoru,

že péče o tuto skupinu jedinců není zcela vyhovující. Dále si myslím, že zmínění

odborníci v rámci vykonávání své profese nespolupracují s ostatními odborníky, i

přes to, že předpoklad takové spolupráce by vedl ke zvýšení kvality poskytované

péče  jedincům  s PAS.  Neméně  důležitou  otázkou  je,  do  jaké  míry  je  již

poskytovaná péče kvalitní. Nejspolehlivějším měřítkem této kvality jsou výpovědi

rodičů těchto jedinců, jimž je daná péče poskytována.

18.1 Koncepce výzkumu

Oblast  poruch autistického spektra je podle mého názoru jakýmsi  trendem

současné doby. Popularizace tohoto postižení mnohdy vyvolává mylné domněnky

o  jeho  skutečné  podstatě.  Předkládaná  fakta  masmédii,  volnost  slova  a

necenzurovaná internetová půda vytváří pro rodiče jedinců s PAS zázemí, které je

ukolébává  v nevědomosti  a  omylu.  Na  druhou  stranu  je  tento  nehodnověrný

soubor informačních zdrojů oponován skupinou odborníků různých profesí, kteří

se  skutečně  v problematice  autismu  orientují,  jsou  plně  kompetentní

k poskytování  objektivních  a  pravdivých  informací,  jsou  kompetentní  v

uplatňování  vhodných  diagnostických  metod  a  k  navrhování  intervenčních

opatření.
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Stěžejním výzkumným problémem je, jak mezi sebou tito odborníci kooperují

při poskytování služeb klientům s PAS a jejich rodinám. 

Pro vlastní výzkumnou činnost jsem stanovila čtyři základní soubory:

� základní soubor – jedinec s PAS a jeho rodiče (zákonní zástupci),

� základní soubor – dětští psychiatři,

� základní soubor – psychologové,

� základní soubor – speciální pedagogové.

Jelikož počet  prvků v jednotlivých základních souborech je vysoký, bylo by

nesnadné podchytit ve výzkumu všechny (...).170 Proto jsem stanovila z každého

základního  souboru  vzorek,  který  jej  reprezentuje.  Vzorek  jsem  stanovila

náhodným výběrem.

Operacionalizované definice pro tento výzkum jsou:171 

� poruchy  autistického  spektra  –  poruchy  psychického  vývoje  (viz.

MKN-10), mezi něž patří: dětský autismus, atypický autismus, Rettův

syndrom, jiná dezintegrační porucha v dětství,  hyperaktivní  porucha

spojená  s mentální  retardací  a  stereotypními  pohyby,  Aspergerův

syndrom,  jiné  pervazivní  vývojové  poruchy,  pervazivní  vývojová

porucha nespecifikovaná,

� jedinci  s poruchou  autistického  spektra  (též  pacient,  klient,  žák)  –

jedinci s PAS do 35 let,

� konzultace – vyžádání kvalifikované rady od odborníka nebo vyžádání

odborné kvalifikované rady od kolegy, kooperativní aktivity,

� diagnostický proces – proces stanovování diagnózy, který se skládá

z jednotlivých  diagnostických  kroků  (nezávislé  proměnné  –  např.

první kontakt jedince s odborníkem, doba sezení, vyšetřování apod. a

závislé  proměnné  –  např.  volba  vhodných  diagnostických  metod,

stanovení finální diagnózy apod.),

� terapie  –  léčba,  vhodně  zvolená  intervence  s ohledem na  osobnost

jedince a jeho rodinu,

170 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2007. 47 s.
ISBN 978–80–7184–569–0.
171 Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. 16 s., 27 s. ISBN 978–80–
247–1369–4.
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� edukační  proces  –  „Všechny  takové  činnosti,  při  nichž  se  nějaký

subjekt učí, obvykle za působení (přímého nebo zprostředkovaného)

jiného subjektu, který vyučuje či instruuje.“172 V metodě sběru dat pro

tento výzkum jsem také používala termín výchovně vzdělávací proces.

� informovanost  –  takové  penzum  informací  poskytnutých  laikovi

odborníkem, jejichž obsah sníží nejistotu auditora na minimum,

� výhody poskytované státem jedincům s PAS – jsou to: jednorázové

příspěvky  na  opatření  zvláštních  pomůcek,  příspěvky  na  zvláštní

úpravu  motorového  vozidla,  příspěvky  na  péči  pro  občany

s dlouhodobě  nepříznivým zdravotním stavem, příspěvky na provoz

motorového vozidla, příspěvky na úhradu za užívání garáže, příspěvky

na  úhradu  za  užívání  bezbariérového  bytu,  příspěvky  na  celkovou

opravu  motorového  vozidla,  příspěvky  pro  úplně  nebo  prakticky

nevidomé občany,  mimořádné  výhody  (průkazy  TP,  ZTP,  ZTP/P),

bezúročné  půjčky,  příspěvky  na  péči,  příspěvky  na  zakoupení

motorového  vozidla,  příspěvky  na  úpravu  bytu  a  příspěvky  na

individuální dopravu,

� individuální  vzdělávací  plán  –  „Programy  určené  žákům  se

specifickými  potřebami  (...).  Na  jejich  tvorbě  se  mohou  spolu

s učitelem podílet rodiče, psycholog, speciální pedagog, lékař i sám

žák. (...)“ 192

� pedagogičtí pracovníci – viz. Zákon o pedagogických pracovnících a o

změně některých zákonů, č. 563/ 2004 Sb.

� osobní asistent – sociální pracovník,

� odborník – dětský psychiatr, psycholog, speciální pedagog, výchovný

poradce, školní psycholog, metodik prevence, neonatolog, neurolog,

pediatr,

� komunikace  –  efektivní  sdělování  informací  a  dorozumívání  mezi

odborníky, klientem  a jeho rodinou,

172 Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha :
Portál, 2003. 53 s., 83 s. ISBN 80–7178–772–8.
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� alternativní  terapie  –  terapie,  které  lze  marginálně  využívat

k ovlivňování symptomů  PAS; jsou to např.:  muzikoterapie,  animal

terapie, GFCF dieta apod.

Toto  pojmové  vymezení  položek  napomáhá  zajistit  validitu  výzkumu  a

zmenšuje riziko napadnutí výsledků kritikou.

18.2 Výzkumná metoda - DOTAZNÍK

Pro výzkum jsem zvolila explorativní metodu – dotazník. Je to typ ex post facto

výzkumu191, tedy výzkumu, v němž se nemanipuluje s proměnnými. V dotazníku

se objevují jak závislé, tak nezávislé proměnné. 

Tuto metodu jsem zvolila z několika důvodů:

� dostupnost metody,

� dostupnost prostředků k doručení tohoto dotazníku respondentům,

� vhodnost metody pro dané téma,

� možnost oslovení vysokého počtu respondentů,

� anonymita.

18.2.1 Otázky

V dotazníku používám jak kvantitativně, tak kvalitativně  orientované otázky.

Respondent má na výběr z několika typů odpovědí:

� ano x ne,

� sada možných odpovědí (např. méně než 1 x více než 1 x více než 2 x

více než 3),

� vlastní volné vyjádření respondenta.

Podle míry volnosti  odpovědí,  dělíme otázky na  uzavřené (viz. ano x ne),

polouzavřené (sada možných odpovědí; možnost vysvětlení volby dané odpovědi)

a otevřené (viz. vlastní volné vyjádření respondenta).
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Dále lze otázky, které obsahuje dotazník, rozdělit na:

� parametrické –  jak  uvádí  J.  Pelikán,  jsou  to  otázky,  které  jsou

uspořádány  logickou  řadou  od  jednoho  k druhému  pólu  (např.:

vyhovující x dostačující x nedostačující apod.),

� neparametrické – nabídky odpovědí jsou kvalitativně  rovnocenné a

liší kategorizačně (např. neonatolog x pediatr x psychiatr x speciální

pedagog apod.).173

V dotazníku  jsou  pouze  přímé  otázky,  situační  otázky jsem  nezařazovala

z důvodu rizika infiltrace subjektivními tendencemi.

Úvod dotazníku tvoří  uzavřené neparametrické  identifikační  otázky,  jejichž

prostřednictvím  se  seznamuji  se  základními  informacemi  o  respondentovi.

Dotazníky  určené  pro  odborníky  (dětští  psychiatři,  psychologové,  speciální

pedagogové) lze rozdělit na čtyři části:

� otázky úvodní (identifikační otázky),

� otázky  profesně  specifické  (otázky  vztažené  ke  konkrétnímu

odborníkovi a k jeho praxi),

� otázky  profesně  nespecifické  (otázky  zaměřené  na  více  odborníků

různých profesí, k jejich praxi a kooperačním tendencím),

� otázky názorové (otázky, ve kterých se respondent volně vyjadřuje na

dané téma).

Jednotlivé otázky dotazníku zajišťují různé obsahy:174

� otázky, kterými jsem získala fakta (např. počty klientů, diagnostické

nástroje apod.),

� otázky, kterými jsem zjišťovala znalosti respondentů (např. orientace

v legislativě, orientace v problematice speciálních přístupů k jedincům

s PAS apod.),

� otázky,  kterými  jsem  zjišťovala  subjektivní  postoj  respondenta  na

dané téma (např. „Jaký je váš názor na roli spec. pedagoga u žáků s

PAS?“).

„Velkým  problémem  při  používání  položek,  které  zajišťují  mínění,  postoje  a

motivy, je skutečnost, že respondent může vědomě zkreslovat své odpovědi. Plně

173 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2007. 108 s.
– 114 s. ISBN 978–80–7184–569–0.
174 Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. 168 s., 169 s. ISBN 978–
80–247–1369–4.
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to platí u položek, kde je zřejmá souvislost mezi otázkou a tím, co se má zjišťovat.

Lze očekávat,  že respondenti nebudou ochotni vypovídat  pravdivě  např. tehdy,

jestliže ze zaměření otázek dotazníku vyplývá, že cílem šetření je odkrytí jejich

negativních vlastností.“174

18.2.2 Předvýzkum

Pro  předvýzkumné  šetření  jsem  sestavila  pro  každý  výzkumný  vzorek

dotazník  o  vyšším počtu  otázek.  Tyto  dotazníky  jsem předložila  cca  patnácti

respondentům z každého vzorku. Na základě získaných výsledků jsem vytvořila

dotazník  finální,  z něhož  jsem  vyřadila  ty  otázky,  které  se  v předvýzkumu

neuplatnily. Kritéria pro vyřazení otázek byla:

� nízká frekvence odpovědí na dané otázky,

� chybná formulace otázky,

� nízká výpovědní hodnota odpovědí na dané otázky,

� četnost nezodpovězení daných otázek.

V následujících  sloupcích  uvádím  přeformulované  otázky  původních

dotazníků  (oddíl  1. – dotazník pro rodiče dětí  s poruchou autistického spektra,

oddíl  2.  - dotazník pro dětské psychiatry,  oddíl  3.  – dotazník pro psychology,

oddíl 4. – dotazník pro speciální pedagogy, výchovné poradce, školní psychology

a metodiky prevence).

oddíl 1.

1. Ročník  narození  dítěte

s poruchami  autistického

spektra dále jen PAS).

2. Pohlaví dítěte s PAS.

3. Nejvyšší  dosažené  vzdělání

respondenta.

4. Sourozenci jedince s PAS.

5. Počet  sourozenců  a

chronologické pořadí jedince

s PAS  v rámci

sourozeneckých vztahů.

6. Okres místa bydliště.

7. Zda  byl  porod  v,  před nebo

po  termínu, popř. proč.

8. Zda  byl  porod  s nebo  bez

komplikací, popř. s jakými.

9. Zda  porod  proběhl  ve

zdravotnickém  zařízení  nebo

v jiném  prostředí,  popř.

v jakém.

10. Jaká byla poporodní péče?
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11. Zda  měl  jedince  poporodní

zdravotní  komplikace,  popř.

jaké?

12. Subjektivní  názor  na

informovanost při odchodu ze

zdravotního  zařízení  (po

porodu).

13. Primární  poskytovatel

informací  v rámci

zdravotního zařízení.

14. Věk  jedince  při  potvrzení

diagnosy PAS.

15. Kdo  první  vyjádřil  suspekci

na diagnózu PAS?

16. Kdo diagnózu stanovil?

17. Kde  byla  diagnosa

stanovena?

18. Doba  trvání  diagnostického

procesu.

19. Jaké  diagnostické  metody

byly použity?

20. Subjektivní  názor

respondenta  na  přístup

odborníka  při  sdělení

diagnosy PAS (s ohledem na

poskytnuté informace).

21. Jakého odborníka respondent

vyhledal  po  stanovení

diagnózy PAS?

22. Kdo  tohoto  odborníka

doporučil?

23. Jací  další  odborníci  byli

následně  respondentem

vyhledáni,  popř.  jaká

zařízení?

24. Subjektivní  názor

respondenta  na  poskytnuté

služby (viz. ot. č. 23).

25. Kde je jedinec s PAS veden

jako pacient, klient, žák?

26. Subjektivní  názor

respondenta  na  zajištění

výchovně  vzdělávacích

potřeb jedinců s PAS.

27. Subjektivní  názor

respondenta  na  zajištění

volnočasových  aktivit  pro

jedince s PAS.

28. Informovanost respondenta o

výhodách  poskytovaných

státem  klientům  s PAS  a

jejich rodinám.

29. Státní  výhody,  které

respondent čerpá ve prospěch

klienta.

30. Poskytovatel  informací  o

možnosti  využití  těchto

výhod.

31. Kolikátou  třídu  navštěvuje

jedinec s PAS?

32. Kolik  žáků  navštěvuje  tuto

třídu?

33. Má  jedince  s PAS

vypracovaný  individuální

vzdělávací plán?

34. Kdo IVP sestavoval?
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35. Účast  respondenta  na

přípravě IVP.

36. Využívání  asistenčních

služeb pro jedince s PAS.

37. Počet  hodin  využívání

asistenčních služeb za den.

38. Kým  je  asistenční  služba

poskytována?

39. Kdo  je  speciální  pedagog

(jeho kvalifikace)?

40. Jaká je jeho náplň práce?

41. Kdo  je  výchovný  poradce

(jeho kvalifikace).

42. Jaká je jeho náplň práce?

43. Kdo je školní psycholog (jeho

kvalifikace)?

44. Jaká je náplň jeho práce?

45. Kdo  je  metodik  prevence

(jeho kvalifikace)?

46. Jaká je náplň jeho práce?

47. S kým  je  respondent

nejčastěji  v kontaktu  v rámci

školy?

48. S kým  nebyl  respondent

v rámci  školy  nikdy

v kontaktu?

49. Charakteristika  problému

jedince  s  PAS  řešeného  se

speciálním  pedagogem,

výchovným  poradcem,

školním  psychologem  a

metodikem prevence.

50. Vize respondenta o budoucím

zařazení  jedince  s PAS  do

společnosti  po  ukončení

povinné školní docházky.

51. Uskutečnění  rozhovoru  na

téma života jedince s PAS po

ukončení PŠD s SP, VP, ŠP,

MP,  popř.  jaká  byla

navrhnuta intervence?

52. Úkol  -  správné  spojení

profese  s činností:  třídní

učitel  x  kontrola  docházky,

omluvenek,  žákovské knížky

apod.,  výchovný  poradce  x

kariérové  poradenství  apod.,

školní  psycholog  x

diagnostika,  depistáž  apod.,

metodik prevence x primární

prevence  sociálně

patologických jevů.

53. Subjektivní  názor

respondenta. na přístup školy

k jedinci s PAS.

� Na  závěr  je  respondentovi

ponechána  možnost

subjektivního  vyjádření

k danému dotazníku.

oddíl 2.

1. Doba  vykonávání  odborné

praxe.

2. Okres  vykonávání  odborné

praxe.
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3. Sebevzdělávání  –  rok

posledního školení,  semináře

apod.

4. Obsah školení (viz. ot. č. 3).

5. Kdo toto školení zaštiťoval?

6. Rozšířená kvalifikace?

7. Pravidelné setkávání s kolegy

z oboru,  popř.  za  jakým

účelem.

8. Pravidelné setkávání s jinými

odborníky,  popř.  za  jakým

účelem.

9. Místo  vykonávání  odborné

praxe (nemocnice,  soukromá

ordinace apod.).

10. Externí působení odborníka.

11. Celkový počet klientů.

12. Počet klientů s PAS.

13. Klient  přišel  na  základě

doporučení od ...

14. Délka  sezení  s klientem  a

jeho  rodiči  (zákonnými

zástupci).

15. Pravidelnost  kontaktu

s klientem s PAS.

16. Zda  stanovil  diagnózu  PAS

tento odborník jako první?

17. Byla  podrobná  zpráva

(psychologická,  pedagogická

apod.)  lékaři  k  dispozici

v rámci  diagnostického

procesu?

18. Diagnostické  nástroje  pro

vyšetření  jedince

s podezřením na PAS.

19. Doba  trvání  diagnostického

procesu.

20. Konzultace  s kolegy  a  se

specialisty z jiných oborů při

stanovování diagnosy PAS.

21. Preferovaný druh léčby.

22. Postoj  respondenta

k alternativní komunikaci.

23. Využívání  piktogramů  při

interakci s jedincem s PAS.

24. Orientace  v problematice

speciálních  přístupů

k jedincům  s PAS  –

strukturované učení.

25. Postoj  respondenta

k alternativním terapiím.

26. Zda  má  odborník  vytvořené

informační  zázemí  pro  své

klienty.

27. Orientace odborníka v oblasti

výchovy a vzdělávání jedinců

s PAS.

28. Orientace odborníka v oblasti

volnočasových aktivit jedinců

s PAS.

29. Kdo  je  speciální  pedagog

(jeho kvalifikace)?

30. Jaká je náplň jeho práce?

31. Kdo  je  výchovný  poradce

(jeho kvalifikace).

32. Jaká je náplň jeho práce?
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33. Kdo je školní psycholog (jeho

kvalifikace)?

34. Jaká je náplň jeho práce?

35. Kdo  je  metodik  prevence

(jeho kvalifikace)?

36. Jaká je náplň jeho práce?

37. Účast  odborníka  na

aktualizacích IVP.

38. Jaké  profese  se  řadí  mezi

pomáhající?

39. Subjektivní  názor

respondenta  na  význam

pomáhajících  profesí  ve

vztahu k jedinci s PAS.

40. Subjektivní  názor

respondenta  na  význam

speciálního  pedagoga  ve

vztahu k jedinci s PAS.

41. Orientace  respondenta

v kompetencích pomáhajících

profesí.

42. Kontakt  se  specialisty

z jiných  oborů  za  účelem

konzultace.

43. Byl  odborník  vyhledán

jinými  specialisty  za  účelem

konzultace?

44. Subjektivní  názor

respondenta  na  profesi

psychologa  ve  vztahu

k jedincům s PAS – úvaha o

rovnocennosti  těchto  dvou

odborných  přístupů

(psychiatrický  x

psychologický)

45. Spolupráce  respondenta

s dalšími  odborníky  a

institucemi.

46. Orientace  respondenta

v legislativě.

47. Komunikace mezi odborníky

a laickou veřejností.

48. Komunikace odborníků  mezi

sebou,

49. Způsob  získávání  zpětné

vazby o vývoji klienta.

50. Prognosa.

� Na  závěr  je  respondentovi

ponechána  možnost

subjektivního  vyjádření

k danému dotazníku.

oddíl 3.

1. Doba  vykonávání  odborné

praxe.

2. Okres  vykonávání  odborné

praxe.

3. Kde  odborník  získal

potřebnou  kvalifikaci  pro

výkon svého povolání?

4. Sebevzdělávání  –  rok

posledního školení,  semináře

apod.

5. Obsah školení (viz. ot. č. 4).

6. Kdo toto školení zaštiťoval?

7. Rozšířená kvalifikace?
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8. Pravidelné setkávání s kolegy

z oboru,  popř.  za  jakým

účelem.

9. Pravidelné setkávání s jinými

odborníky,  popř.  za  jakým

účelem.

10. Místo  vykonávání  odborné

praxe (nemocnice,  soukromá

ordinace apod.).

11. Externí působení odborníka.

12. Celkový počet klientů.

13. Počet klientů s PAS.

14. Klient  přišel  na  základě

doporučení od ...

15. Délka  sezení  s klientem  a

jeho  rodiči  (zákonnými

zástupci).

16. Pravidelnost  kontaktu

s klientem s PAS.

17. Zda  stanovil  diagnózu  PAS

tento odborník jako první?

18. Měl  psycholog  podrobnou

zprávu  (psychologická,

pedagogická  apod.)  k

dispozici  v rámci

diagnostického procesu?

19. Diagnostické  nástroje  pro

vyšetření  jedince

s podezřením na PAS.

20. Doba  trvání  diagnostického

procesu.

21. Konzultace  s kolegy  a  se

specialisty z jiných oborů při

stanovování diagnózy PAS.

22. Preferovaný druh léčby.

23. Postoj  respondenta

k alternativní komunikaci.

24. Využívání  piktogramů  při

interakci s jedincem s PAS.

25. Orientace  v problematice

speciálních  přístupů

k jedincům  s PAS  –

strukturované učení.

26. Postoj  respondenta

k alternativním terapiím.

27. Zda  má  odborník  vytvořené

informační  zázemí  pro  své

klienty.

28. Orientace odborníka v oblasti

výchovy a vzdělávání jedinců

s PAS.

29. Orientace odborníka v oblasti

volnočasových aktivit jedinců

s PAS.

30. Kdo  je  speciální  pedagog

(jeho kvalifikace)?

31. Jaká je náplň jeho práce?

32. Kdo  je  výchovný  poradce

(jeho kvalifikace).

33. Jaká je náplň jeho práce?

34. Kdo je školní psycholog (jeho

kvalifikace)?

35. Jaká je náplň jeho práce?

36. Kdo  je  metodik  prevence

(jeho kvalifikace)?

37. Jaká je náplň jeho práce?

38. Účast  odborníka  na

aktualizacích IVP.

175



39. Jaké  profese  se  řadí  mezi

pomáhající?

40. Subjektivní  názor

respondenta  na  význam

pomáhajících  profesí  ve

vztahu k jedinci s PAS.

41. Subjektivní  názor

respondenta  na  význam

speciálního  pedagoga  ve

vztahu k jedinci s PAS.

42. Orientace  respondenta

v kompetencích pomáhajících

profesí.

43. Kontakt  se  specialisty

z jiných  oborů  za  účelem

konzultace.

44. Byl  odborník  vyhledán

jinými  specialisty  za  účelem

konzultace?

45. Subjektivní  názor

respondenta  na

psychiatrickou  profesi  ve

vztahu  k jedincům  s PAS  –

úvaha o rovnocennosti těchto

dvou  odborných  přístupů

(psychologický  x

psychiatrický)

46. Spolupráce  respondenta

s dalšími  odborníky  a

institucemi.

47. Orientace  respondenta

v legislativě.

48. Komunikace mezi odborníky

a laickou veřejností.

49. Komunikace odborníků  mezi

sebou.

50. Způsob  získávání  zpětné

vazby o vývoji klienta.

51. Subjektivní  názor

respondenta  na  latenci  PAS

ve společnosti.

� Na  závěr  je  respondentovi

ponechána  možnost

subjektivního  vyjádření

k danému dotazníku.

oddíl 4.

1. Profese,  kterou  respondent

vykonává  (speciální

pedagog,  výchovný

poradce,  školní  psycholog,

metodik prevence).

2. Kde  odborník  získal

potřebnou  kvalifikaci  pro

výkon svého povolání?

3. Sebevzdělávání  –  rok

posledního  školení,

semináře apod.

4. Obsah školení (viz. ot. č. 4).

5. Kdo toto školení zaštiťoval?

6. Rozšířená kvalifikace?

7. Předměty,  které  respondent

vyučuje.

8. Celkový  počet  žáků  na

škole,  kde  respondent

působí.
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9. Počet  žáků  s PAS

z celkového počtu žáků.

10. Pravidelnost  kontaktu

s klientem  s PAS  a  s jeho

rodiči.

11. Měla  škola  při  nástupu

jedince  s PAS  k dispozici

dokumentaci  jedince

(lékařské  zprávy,

psychologická  vyšetření

apod.)?

12. Pravidelnost  kontaktu

třídního učitele žáka s PAS

a  speciálního  pedagoga  x

výchovného  poradce  x

školního  psychologa  x

metodika  prevence;  účel

kontaktu.

13. Konzultace prospěchu žáka

s PAS  v rámci  školy

s ostatními pedagogy.

14. Subjektivní  názor

respondenta  na  míru

vstřícnosti  psychiatrů  a

psychologů  při  žádosti  o

odbornou konzultaci.

15. Byl  respondent  požádán  o

konzultaci psychiatrem?

16. Byl  respondent  požádán  o

konzultaci psychologem?

17. Znalost  kompetencí

ostatních  pedagogických

pracovníků.

18. Subjektivní  názor

respondenta  na  negativa

spojená  s vykonáváním

profese.

19. Diagnostické  metody  pro

ověření PAS.

20. Nejčastěji  užívané

interakční  metody  s žákem

s PAS a s jeho rodiči.

21. Jakým  způsobem  je  žák

s PAS integrován do třídy?

22. Nejčastěji  řešené  problémy

s žákem  s PAS  v rámci

školy.

23. Aktivní  účast  na  tvorbě

individuálních vzdělávacích

plánů.

24. S kým  respondent

konzultuje  vhodnost

zvolených  speciálních

pedagogických  postupů  pro

žáka s PAS?

25. Účast  respondenta  na

plánování  sociálního

zařazení  žáka  s PAS  po

ukončení  povinné  školní

docházky.

26. Probíhá  prostřednictvím

respondenta  osvěta  pro

kolegy  o  PAS  a  o  žácích

s touto poruchou?

27. Zda  respondent  působí

preventivně  proti

patologickým  jevům  na
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škole  směřujícím  k žákům

s PAS (např. šikana).

28. Zda má odborník vytvořené

informační zázemí pro žáky

s PAS a pro jejich rodiče?

29. Orientace  respondenta

v legislativě.

30. Ví  respondent,  jaký

odborník  stanovil  žákovu

diagnózu?

31. Informovanost  respondenta

o formách a průběhu léčby

jedince s PAS před přijetím

do školy.

32. Spolupráce  respondenta

s dalšími  odborníky  a

institucemi.

33. Komunikace  mezi

odborníky  a  laickou

veřejností.

34. Komunikace  odborníků

mezi sebou.

35. Postoj  respondenta

k alternativní komunikaci.

36. Využívání  piktogramů  při

interakci s jedincem s PAS.

37. Orientace  v problematice

speciálních  přístupů

k jedincům  s PAS  –

strukturované učení.

38. Postoj  respondenta

k alternativním terapiím.

39. Orientace  odborníka

v oblasti  výchovy  a

vzdělávání.

40. Orientace  odborníka

v oblasti  volnočasových

aktivit.

41. Subjektivní  názor

respondenta  na  význam

osobní  asistence  u  žáků

s PAS.

42. Zda  respondent  zná  jméno

krajského  koordinátora  pro

oblast  autismu,  do  jehož

působnosti spadá.

43. Subjektivní  názor

respondenta na latenci PAS

ve společnosti.

� Na  závěr  je

respondentovi

ponechána  možnost

subjektivního

vyjádření  k danému

dotazníku.
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18.3 Vlastní výzkum

Při  sestavování  finálního  dotazníku jsem  dbala  pokynů,  které  uvádí  J.
Pelikán:173

1. promyšlení záměru dotazníku – v této etapě jsem si sama ujasnila,

která data budu prostřednictvím dotazníku zjišťovat. Dále jsem se

rozhodla pro  anonymní formu dotazníku, a to především vzhlede

k četným otázkám se zaměřením na osobní postoje respondenta a

na jeho znalosti. V případě dotazníku pro rodiče jsem tuto formu

volila především z důvodu intimity tématu.

2. Příprava a formulace otázek – 18.2.1 Otázky,

3. rozsah dotazníku  -   dotazník  byl  použit  v předvýzkumu,  a

neadekvátní otázky byly z finálního dotazníku vyřazeny (vyřazené

otázky - oddíl 1. – dotazník pro rodiče dětí s poruchou autistického

spektra,  oddíl  2.  -  dotazník  pro  dětské  psychiatry,  oddíl  3.  –

dotazník  pro  psychology,  oddíl  4.  –  dotazník  pro  speciální

pedagogy,  výchovné  poradce,  školní  psychology  a  metodiky

prevence):

oddíl 1.

- ot. č. 5 (2. část),
- ot. č. 8,
- ot. č. 9,
- ot. č. 21,
- ot. č. 22,
- ot. č. 23,
- ot. č. 24,
- ot. č. 25,
- ot. č. 28,
- ot. č. 31,
- ot. č. 32
- ot. č. 37,
- ot. č. 51,
- ot. č. 52.

oddíl 2.

- ot. .č 2,
- ot. č. 4,
- ot. č. 5,
- ot. č. 6,
- ot. č. 10,
- ot. č. 11,
- ot. č. 16,
- ot. .č 20,
- ot. .č 23,
- ot. .č 27,
- ot. .č 28,
- ot. .č 38,
- ot. .č 41,
- ot. .č 44,
- ot. .č 45,
- ot. .č 49.

oddíl 3.

- ot. č. 2,
- ot. č. 5,
- ot. č. 6,
- ot. č. 7,
- ot. č. 11,
- ot. č. 12
- ot. č. 17,
- ot. č. 21,
- ot. č. 24,
- ot. č. 28,
- ot. č. 29,
- ot. č. 39,
- ot. č. 42,
- ot. č. 45,
- ot. č. 46,
- ot. č. 50.

oddíl 4.

- ot. č. 2,
- ot. č. 4,
- ot. č. 5,
- ot. č. 6, 
- ot. č. 7,
- ot. č. 8,
- ot. č. 13,
- ot. č. 17,
- ot. č. 20,
- ot. č. 21,
- ot. č. 22,
- ot. č. 30,
- ot. č. 36,
- ot. č. 39,
- ot. č. 40.
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„Zpravidla  je  vytvořena  větší  baterie  otázek,  která  je  zadávána

v předvýzkumu adekvátnímu počtu osob, které odpovídají na všechny předložené

otázky.  Otázek je zhruba o 1/4 více,  než kolik  by jich  mělo  být  v samotném

dotazníku.“173 Tento předpoklad jsem překročila maximálně o 4 otázky. Pro názor

uvádím numerické znázornění:

dotazník 1. – určený rodičům (zákonným zástupcům) jedinců s PAS:

- původní počet otázek – 53

- počet neadekvátních otázek (ověřeno předvýzkumem) – 14

1/4 z 53 je 13, 25

13, 25 =13

13 < 14

Závěrečný počet otázek je39.

dotazník 2. – určený dětským psychiatrům:

- původní počet otázek – 50

- počet neadekvátních otázek (ověřeno předvýzkumem) – 16

1/4 z 50 je 12, 50

12, 5 =13

13 < 16

Závěrečný počet otázek je 34.

dotazník 3. – určený psychologům:

- původní počet otázek – 51

- počet neadekvátních otázek (ověřeno předvýzkumem) – 16

1/4 z 51 je 12, 75

12, 75  = 13

13 < 16

Závěrečný počet otázek je35.

180



vyplněné
dozaníky (%)

nevyplněné
dotazníky (%)

dotazník 4. – určený pro speciální pedagogy, pedagogy, výchovné poradce,

školní psychology a metodiky prevence:

- původní počet otázek – 43

- počet neadekvátních otázek (ověřeno předvýzkumem) – 15

1/4 z 43 je 10, 75

10, 75  = 11

11  < 15

Závěrečný počet otázek je 28.

Počet respondentů v každém výzkumném vzorku byl 50.

Pro  distribuci  finálních  dotazníků  respondentům  jsem  zvolila  několik

alternativ:

� osobní kontakt s respondentem,

� zprostředkovaný kontakt s respondentem jinou osobou,

� kontakt s respondentem prostřednictvím elektronické pošty.

Návratnost vyplněných dotazníků od respondentů:

� dotazníky určené rodičům (zákonným zástupcům) jedinců s PAS:

50 respondentů........................................100%

28 vyplněných dotazníků........................56%
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vyplněné
dotazníky (%)

nevyplněné
dotazníky (%)

vyplněné
dotazníky (%)

nevyplněné
dotazníky (%)

� dotazníky určené psychiatrům:

50 respondentů........................................100%

14 vyplněných dotazníků........................28%

� dotazníky určené psychologům:

50 respondentů........................................100%

24 vyplněných dotazníků.........................48%
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vyplněné
dotazníky (%)

nevyplněné
dotazníky (%)

� dotazníky určené speciálním pedagogům, výchovným poradcům,

školním psychologům a metodikům prevence:

50 respondentů........................................100%

29 vyplněných dotazníků ......................58%

J. Pelikán dále uvádí, že by vyplňování dotazníku nemělo trvat déle než 50

minut, jelikož po uplynutí této doby značně klesá pozornost respondentů a ochota

k dalšímu  vyplňování  zbývajících  dotazníkových  položek.  Všechny  čtyři

dotazníky by měly svým obsahem daný časový limit splňovat.

Plné znění dotazníků uvádím v příloze k diplomové práci.173

Stěžejní otázkou všech čtyř druhů dotazníku je: 

JAK MEZI SEBOU KOOPERUJÍ ODBORNÍCI PŘI PÉČI O JEDINCE S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO

SPEKTRA A O JEHO RODINU? 

(Pro  účely  těchto  čtyř  dotazníků  rozumím  odborníky:  dětské  psychiatry,

psychology,  speciální  pedagogy,  výchovné  poradce,  školní  psychology  a

metodiky prevence.)

Jednotlivé proměnné, které jsem v dotazníku sledovala, jsou:

- dotazník určený rodičům (zákonným zástupcům) jedinců s PAS

� identifikační fakta (věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání apod.),

� perinátální období (termín porodu, porodní komplikace apod.),

� diagnostický proces (např. kdo dg. PAS stanovil, jak dlouho proces

trval apod.),
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� edukační  proces  (např.  individuální  vzdělávací  plán,  služby osobní

asistence apod.),

� subjektivní  názorová  oblast  (např.  spokojenost  respondenta

s poskytovanými službami školou apod.).

-  dotazníky  určené  dětským  psychiatrům,  psychologům,  speciálním

pedagogům, výchovným poradcům, školním psychologům a metodikům prevence

� identifikační fakta (doba praxe v oboru apod.),

� statistická fakta (např. počty klientů, četnost kontaktů s klienty apod.),

� diagnostický  proces  (např.  konzultace  procesu  s jinými  odborníky

apod.),

� edukační  proces,  terapie  (např.  otázky  strukturovaného  učení,

alternativních terapií apod.),

� subjektivní názorová oblast (např. názor na latenci PAS ve společnosti

apod.).
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19 Výsledky

19.1 Dotazník určený rodičům (zákonným
zástupcům) jedinců s PAS

Otázka č. 1: Ve kterém roce se Vaše dítě narodilo?

V grafu  je  znázorněna  věková  skladba  všech  jedinců  s PAS,  o  nichž  se

vyjadřoval dotazovaný subjekt – rodiče (zákonní zástupci).

Výzkumný vzorek obsahoval tři jedince ve věku 13 let, tři ve věku 11 let, 9 let

a 8 let, dva jedince ve věku 12 a 7 let. Dále zde byli jedinci staří 35 let, 33 let, 31

let, 27 let, 26 let, 19 a 10 let.
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2. otázka: Jakého pohlaví je Vaše dítě?

Z celkového počtu  28 jedinců s PAS jich je 79% mužského pohlaví a 21%

pohlaví ženského.

3. otázka: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

U dotazovaného subjektu (rodiče, zákonní zástupci) převažuje středoškolské

vzdělání (19 respondentů), 7 respondentů má vystudovanou vysokou školu a dva

respondenti dosáhli základního vzdělání.
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4. otázka: Napište okres místa bydliště.

Vysoká lokální diferencovanost byla zajištěna prostřednictvím druhých osob,

které rozdaly mé dotazníky dotazovaným subjektům (rodiče, zákonní zástupci).

Nejpočetnější skupinu tvoří rodiče (zákonní zástupci) z hl. města Prahy (36%) a

z Jihomoravského kraje (36%). Značná část respondentů je z Královéhradeckého

kraje (13%) a nejméně jich je ze Zlínského kraje (4%) a z kraje Vysočina (4%).

5. otázka: Má Vaše dítě s PAS sourozence?

Z grafu vyplývá,  že 57% jediců  s PAS sourozence má a 43% nemá. (Tuto

otázku asociuji s ovlivněním sociokulturní stránky rodiny.)
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6. otázka: Porod byl:

Převážná většina porodů proběhla v předpokládaném termínu (78%). Ostatní

uvedené porody proběhly po termínu (11%) a před termínem (4%). Na tuto otázku

neodpověděli 2 respondenti (4%).

Pravděpodobnost,  že  by  doba  porodu  ovlivňovala  výskyt  PAS,  vzhledem

k dosaženým výsledkům vylučuji.

7. otázka: Jaká byla poporodní odborná péče?

Devatenáct repondentů uvedlo, že poporodní zdravotní péče byla vyhovující,

8 respondentů  se o péči  vyjádřilo  jako o dostačující  a jeden respondent  nebyl

s touto péči spokojen.
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8. otázka: Mělo Vaše dítě po porodu zdravotní komplikace? (Pokud ano,

napište jaké.)

Celá  1/4  dětí  s  PAS  z výzkumného  vzorku  měla  po  porodu  zdravotní

komplikace.  Nejčastějšími  byly:  ikterus neonatorum (5 dětí),  hypoglykémie (1

dítě), poporodní hematom v oblasti hlavy - kefalhematom (4 děti) a zánět spojivek

(3 děti).

9.  otázka:  Byly Vám při  odchodu z nemocnice (po porodu) poskytnuty

informace o zdravotním stavu vašeho dítěte?

Třináct respondentů uvedlo, že při propuštění do domácí péče bylo penzum

poskytnutých  informací  o  zdravotním  stavu  dítěte  vyhovující,  6  respondentů

označilo toto penzum za dostačující a 9 za nedostačující.
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10. otázka: Kdo Vám tyto informace poskytnul?

Předpokládala jsem, že odpovědi na tuto otázku budou převážně shodné.

Avšak čtrnáct  respondentů  uvedlo,  že nikdo z nemocničního persinálu jim

žádné inoformace neposkytnul. Dvanáct respondentů bylo informováno lékařem a

2 respondenti zdravotní sestrou.

11. otázka: V kolika letech byla Vašemu dítěti stanovena diagnosa PVP?

Z grafického znázornění je evidentní nevyrovnaný diagnostický profil těchto

poruch.
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Následující graf znázorňuje vztah mezi věkem jedince při stanovení dg. PVP

a četností výskytu v jednotlivých případech.

Jedno dítě z výzkumného vzorku bylo diagnostikováno v jednom roce věku,

sedm dětí ve třech letech, tři děti ve čtyřech letech, čtyři děti v pěti letech, pět dětí

v šesti letech, jedno dítě v sedmi letech, tři děti v osmi letech, dvě děti v devíti

letech a dvě děti ve dvanácti letech.

12. otázka: Kdo Vám sdělil jako první pravd ěpodobnost této diagnózy?

Nejčastěji  byli  v  odpovědích  na  tuto  otázku  uváděni  pedopsychiatři  (15

respondentů), dále psychologové (4 respondenti) a lékaři bez uvedené odbornosti

(4 respondenti).
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Nejméně  se  v odpovědích  uplatnili  neurologové  (2  respondenti.  Jeden

respondent uvedl, že diagnózu PVP stanovil  na základě  valstních zkušeností  a

vědomostí sám a lékař (bez uvedené odbornosti) následně tuto diagnózu potvrdil.

Na danou otázku neodpověděli dva respondenti.

13. otázka: Kdo tuto diagnózu stanovil?

Z převážné většiny (64%) byla diagnóza stanovena pedopsychiatrem. Druhou

nejčastější  možnou  odpovědí  byli  psychologové  (18%)  a  za  nimi  následovali

neurologové (4%).

Čtyři respondenti (14%) se k dané otáce nevyjádřili.
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14. otázka: Kde byla diagnóza stanovena?

Z výzkumného vzorku byla diagnóza PVP nejčastěji stanovena v SPC (32%)

a ve zdravotním zařízení (29%). Tento výsledek ovšem dokazuje to, že působnost

pedopsychiatrů  není  lokalizována  pouze ve  zdravotních  zařízeních,  jelikož  by

procentuelní  vyjádření  místa  stanovení  dg.  PVP v těchto  zařízení  muselo  být

vzhledem k otázce č. 13 mnohem vyšší. Dále byla často uváděna psychologická

ambulance (21%) a SRP (11%). Nejméně byl zmiňován stacionář (7%).

15. otázka: Jak dlouho trval proces stanovení dg. PVP?

Výsledné odpovědi na tuto otázku jsou velmi rozdílné – nejnižší hodnotou je

stanovení diagnózy do dvou hodin (7 respondentů) a nejvyšší hodnotou je

stanovení diagnózy v trvání 18 let (2 respondenti).
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Pět respondentů uvedlo, že diagnóza byla stanovana v rámci jednoho měsíce,

tři respondenti uvedli, že stanovaní diagnózy proběhlo v rímci čtrnácti dnů a další

tři uvedli, že diagnostikování trvalo přibližně půl roku.

Osm respondentů na otázku neodpovědělo.

16. otázka: Na základě jakých vyšetření byla tato diagnóza stanovena?

Na  tuto  otázku  odpovědělo  18  respondentů  (64%).  Z tohoto  počtu  7

respondentů uvedlo, že neví nebo se nepamatují (39%) a zbylé respondenty cituji:

„Prodělali jsme nějaká psychiatrická vyšetření.“

„Diagnóza byla určená podle chování mojí dcery.“

„Majoritně podrobné vyšetření v Motole.“

„Vyšetření u dětského lékaře a psychologa.“

„Navštivili jsme psychologa ve školce. Pohovor se mnou. Vyšetření v SPC.“

„V SPC testy pro děti  s PAS a kompletní  vyšetření  v DN – neurologické

oddělení + psycholog.“

„Na základě psychologického vyšetření.“

„Dcera byla vyšetřena psychologem a pedagogem.“

„Psychiatrické vyšetření a pozorování u psychologa.“

„Různá vyšetření v Motole na dětské psychiatrii.“

„Na mém zjištění, že něco není v pořádku a dětské doktorky a následovně

doporučení k psychologovi.“
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17.  otázka:  Na  jakého  odborníka  jste  se  obrátili  po  stanovení  této

diagnózy? (Popř. kdo Vám jej doporučil?)

Na tuto otázku odpovědělo celkem 13 respondentů (46%). Dále cituji:

„Na speciální školu – stacionář, kde byly tyto děti a pomoc! A doporučil nás

tam psycholog, který s nimi spolupracuje.“

„Vyhledali jsme psychologa.“

„Docházíme do SPC, syn zde chodí i do školy a doporučení jsme měli od

psychiatričky.“

„Navštěvujeme psychologa.“

„Syn chodí do speciální školy a do SPC.“

„Na žádného. Syn je v péči psychologa, který stanovil diagnózu.“

„Jsme v kontaktu s psychiatrem, psychologem, docházíme do SPC.“

„Lékařka, která nám nemohla pomoci.“

„Syn je v autitřídě, chodí k psychologovi v SPC.“

„Mým  nejlepším radcem jsou matky,  jako jsem já,  se  kterými  pravidelně

chatuji.“

„Se synem chodíme na canisterapii, na muzikoterapii, do SPC, na psychiatrii

a jednou týdně chodí do školy.“

„Nikoho jsme nehledali.“

„Psychiatr, který určil diagnózu nás doporučil k jedné paní psycholožce.“
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18.  otázka:  V jakých  zařízeních  či  u  jakých  odborníků  jste  s Vaším

potomkem klienty?

Z výsledků  je  patrné,  že nejvíce autistických  klientů  evidují  psychologové

(30%). Často jsou tito jedinci klienty SPC (24%) a pacienty v psychiatrické péči

(22%). Procentuelně  stejně  jsou  jedinci  s PAS  evidování  u  neurologů  a

praktických lékařů (5%).

Čtyři respondenti na danou otázku neodpověděli (11%).

19. otázka:  Jaký je Váš názor na možnosti zajištění vzdělávacích potřeb

jedincům s PAS?

Převážna většina respondentů uvedla, že je nedostatek vzdělávacích možností

pro jedince s PAS (89%), pouze dva respondenti se vyjádřili o těchto možnostech

pozitivně (7%) a jeden respondent se nevyjádřil( 4%).
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20. otázka: Jaký je Váš názor na možnosti zajištění volnočasových aktivit

pro jedince s PAS?

Pouze dva respondenti uvedli, že je dostatek možností pro zajištění

volnočasových aktivit pro jedince s PAS (7%), ostatní respondenti zaujali zcela

negativní postoj (93%).

21. otázka: Jaké výhody poskytované státem využíváte?

Tento graf znázorňuje, jak jsou rodinami s dětmni s PAS využívány státem

poskytované výhody. V grafu má každá subvence přidělenou číselnou hodnotu: 1

=  jednorázové  příspěvky  na  opatření  zvláštních  pomůcek,  2  =  příspěvek  na

zvláštní  úpravu  motorového  vozidla,  3  =  příspěvek  na  péči  pro  občany
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s dlouhodobě  nepříznivým  zdravotním  stavem,  4  =  příspěvek  na  provoz

motorového vozidla, 5 = příspěvek na úhradu za užívání garáže, 6 = příspěvek na

úhradu  za  užívání  bezbariérového  bytu,  7  =  příspěvek  na  celkovu  opravu

motorového vozidla, 8 = příspěvek pro úplně nebo prakticky nevidomé občany, 9

= mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP, ZTP/P), 10 = bezúročné půjčky, 11 =

příspěvek  na  péči,  12  =  příspěvek  na  zakoupení  motorového  vozidla,  13  =

příspěvek na úpravu bytu, 14 = příspěvek na individuální dopravu.

Na první  pohled je patrné,  že nejvíce jsou využívány mimořádné výhody,

příspěvky na péči a příspěvky na provoz motorového vozidla.

Na otázku odpovědělo 21 respondentů (75%).

22. otázka: Kdo Vám poskytnul informace o těchto výhodách?

Z grafu  vyplývá,  že  nejčastějším  poskytovatelem  informací  rodičům  o

možných  státních  subvencích  jsou  stacionáře  (34%).  Následují  SPC (28%)  a

občanské sdružení AUTISTIK (19%).

Méně se na poskytování těchto informací podílí psycholog (7%), lékař (bez

uvedení odbornosti; 5%).

Nízké procento (2%) tvoří vlastní intervence rodičů.

Na tuto otázku neodpovědělo 5% respondentů.

198



23. otázka: Učí se vaše dítě ve škole podle individuálního vzdělávacího

plánu?

Z výzkumného vzorku se učí 21 dětí podle individuálního vzdělávacího

plánu. Dvě děti IVP nemají.

Pět respondentů na tuto otázku neodpovědělo.

24. otázka: Kdo sestavoval tento individuální vzdělávací plán?

Při sestavování IVP pro autistické žáky se nejčastěji uplatnili pedagogové (v 8

případech respondenti dopsali ke své odpovědi, že IVP sestavoval třídní učitel;

53%) a jako druzí psychologové (29%).

Značné procento respondentů ( 18%) se k této otázce nevyjádřilo.
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25. otázka: Podílel/a jste se aktivně na sestavování tohoto IVP?

Šestnáct respondentů uvedlo, že se aktivně podíleli na sestavování IVP. Sedm

respondentů se na sestavování IVP nepodílelo a 5 respondentů se k této otázce

nevyjádřilo.

26. otázka: Využívá Vaše dítě asistenčních služeb?

Je  překvapující,  jak  malé  procento  z výzkumného  vzorku  využívá

asistenčních služeb (25%). Převážná většina asistenčních služeb tedy nevyužívá

(75%).
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27. otázka: Čí zaměstnanec je tento osobní asistent?

Z grafu  vyplývá,  že  nejvíce  jsou  poskytovány  asistenční  služby  různými

agenturami  (57%).  Na  poskytování  asistenčních  služeb  se  značně  podílí  i

stacionáře (29%) a nejméně pak školy (14%).

28. otázka:  Víte, jaká je náplň práce speciálního pedagoga a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profes?

Na  tuto  otázku  odpovědělo  18  respondentů  (64%),  z nich  2  respondenti

uvedli, že nevědí, kdo je speciální pedagog a jak získává potřebnou kvalifikaci pro

výkon  této  profese.  Jedenáct  respondentů  sice  odpovědělo,  že  vědí,  kdo  je

speciální  pedagog,  ale  své  tvrzení  dále  neobjasnili.  Osm  respondentů  v části

otázky,  která se věnuje  kvalifikaci  speciálního pedagoga,  označilo  nesprávnou

variantu odpovědi – z toho 3 respondenti zvolili variantu poslední, a to, že pro

výkon  profese  speciálního  pedagoga  stačí  jakákoliv  zkušenost  s jedincem

s postižením či znevýhodněním.

Pět respondentů, kteří odpověděli na celou otázku, cituji:

„Definici neznám, ale je to učitel ve škole se speciálním zaměřením.“

„Zjišťuje pomocí ,úkolů´vývojový stupeň dítěte.“

„Je to učitel ve zvláštní škole.“
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„Je specializován na výuku dětí s postižením, učí děti retardované, děti slepé,

na vozíku apod.“

„Speciální pedagog učí děti v autitřídě.“

29. otázka:  Víte, jaká je náplň práce výchovného poradce a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profes?

Na tuto otázku odpovědělo 7 respondentů (25%), dva respondenti uvedli, že

neví, kdo je výchovný poradce a jak získává potřebnou kvalifikaci pro výkon této

profese. Z 5 napsali 2, jaká je náplň práce výchovného poradce. Dále cituji:

„Pomoc při  problémovém chování  žáků,  pomoc při  výběru  např.  učiliště,

střední školy atd.“

„Pomáhá žákům vybírat si zaměstnání.“

30. otázka:  Víte, jaká je náplň práce školního psychologa a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profes?

Na tuto otázku odpovědělo 7 respondentů (25%), dva respondenti uvedli, že

neví, kdo je školní psycholog a jak získává potřebnou kvalifikaci pro výkon této

profese.  Jeden  respondent  zvolil  správnou  variantu  odpovědi  v  rámci  získání

potřebné kvalifikace pro danou profesi a jeden respondent napsal, jaká je náplň

práce školního psychologa. Dále cituji.

„Pomoc při řešení problémů, při učení, šikaně atd.“

31. otázka:  Víte,  jaká je náplň  práce metodika prevence a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profes?

Na tuto otázku odpovědělo 7 respondentů (25%), z nichž 5 uvedlo, že nevědí,

kdo je metodik prevence a jaká je náplň jeho práce a ti, co odpověděli, že vědí,

své tvrzení dále neobjasnili.

Ani jeden ze sedmi respondentů nezvolil správnou odpověď na část otázky,

která se věnuje získání potřebné kvalifikace pro výkon této profese.
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32. otázka:  S kým jste nejčastěji v kontaktu ve škole , kterou navštěvuje

Vaše dítě?

Z grafu je na první pohled zřejmé, že nejčastější kontaktní osobou pro rodiče

v rámci školy je třídní učitel  a speciální  pedagog (46%). Jako další  je s rodiči

nejčastěji v kontaktu asistent pedagoga (26%). Již méně jsou rodiče v kontaktu se

školním  psychologem  (7%)  a  výchovným  poradcem  (4%). Nejméně  jsou

v interakci s rodiči osobní asistenti (2%).

Z možných variant nebyl ani jednou uveden ředitel a metodik prevence.

Z celkového počtu respondentů se 15% k dané otázce nevyjádřilo.
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33.  otázka:   S kým  jste  nikdy  nebyl/a  v kontaktu  ve  škole,  kterou

navštěvuje Vaše dítě?

Z grafu  vyplývá,  že  nejméně  jsou  rodiče  v kontaktu  s osobními  asistenty

(36%) a s metodiky prevence (34%). Dále 6 respondentů uvedlo, že nebyli nikdy

v kontaktu  s výchovným  poradcem  (10%),  5  respondentů  uvedlo  asistenta

pedagoga (8%) a 3 respondenti uvedli školního psychologa (5%).Paradoxní je, že

1 respondent uvedl třídního učitele, speciálního pedagoga.

Sedm respondentů na tuto otázku neodpovědělo.

34.  otázka:  Pokud  jste  byl/a  v kontaktu  se  speciálním  pedagogem,

výchovným  poradcem,  školním  psychologem  nebo  metodikem  prevence,

napište z jakého důvodu.

Na  tuto  otázku  odpovědělo  6  respondentů.  Přikládám  tento  nízký  počet

odpovědí délce dotazníku a jeho časové náročnosti. Dále cituji:

„Každodenní  zhodnocení  dne,  jak  se  syn  choval,  případně  co  se  stalo.

Komunikace je velice dobrá a přínosná pro nás.“

„S ředitelem jsme v kontaktu ohledně organizačních záležitostí a s učitelkou,

vychovatelkou a psychologem řešíme různé záležitosti  ohledně  chování  dítěte.

Jsem spokojená.“
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„Se  speciálním  pedagogem  řešíme  problémy  s výukou  a  kázní  syna,

domlouváme třídní schůzky, řešíme každodenní problémy. Školní psycholog nám

vyhodnocuje psychologické vyšetření.“

„Se  speciálním  pedagogem  řešíme  běžné  každodenní  činnosti  ve  škole  a

školní psycholog přibližně jednou ročně zhodnotí vývoj za delší časové období.“

„Aby dcera obědvala s ostatními u stolu sama za pomoci osobního asistenta –

zatím se to daří.“

„Nejčastěji řešíme problémy v chování syna.“

35.  otázka:  Přemýšlel/a  jste  o  možnostech  Vašeho  dítěte  po  ukončení

povinné školní docházky? (Pokud ano, napište je.)

Převážná většina respondentů uvedla, že přemýšlela o tom, jaké jsou možnosti

uplatnění jejich dítěte  po ukončení povinné docházky,  ale že nenachází  žádné

řešení. Téměř  11% respondentů  uvedlo, že o těchto možnostech uvažovali, ale

blíže je nespecifikovali

Čtyři respondenti na danou otázku neodpověděli (14%).
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36. otázka: Jste spokojen/a s péčí o Vaše dítě v rámci školy?

Předpokládala jsem, že respondenti využijí daný prostor a v případě, že jsou

s poskytovanou  péčí  ze  strany  školy  nespokojeni,  tak  se vyjádří.  Ale  na tuto

otázku  odpovědělo  jen  13  dotazovaných  respondentů,  a  to  v kladném  slova

smyslu a ostatní se nevyjádřili.

Pouze jeden respondent uvedl, že není spokojen s péčí poskytovanou jeho díti

v rámci školy. Jeho odpověď cituji:

„Sama si  musím říct,  co dceru mají učit.  Neznám odborníka, kdo by mně

poradil, pomohl dceru učit. Sama se snažím vyhledat knížky. Jsem ráda, že jsme

ve sdružení AUTISTIK,“

(Pozn.: V kapitole 18.3 uvádím, že dotazník určený rodičům má 39 otázek.

Otázky č. 28, 29. 30 a 31 zahrnují otázky dvě a v předvýzkumu jsem z otázky č. 5

vyřadila pouze jednu její polovinu.)
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19.2 Dotazník určený dětským psychiatrům

1. otázka: Jak dlouho vykonáváte praxi v oboru dětské psychiatrie?

Doba vykonávání odborné praxe v oboru dětské psychiatrie je ze vzorku 14

respondentů nejvíce zastoupena pásmem 10 – 20 let. Nálseduje doba vykonávání

praxe do 10 let. Ve výzkumném vzorku jsou nejméně zastoupení dětší psychiatři

vykonávající svou odbornou praxi déle než 20 let.
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2.  otázka: Absolvoval/a jste v předešlých letech nějaké odborné školení,

seminář, konferenci či stáž? (Napište rok takové poslední aktivity.)

Tuto otázku považuji za velmi důležitou. Odborník se nastává profesionálem

ve svém oboru vystudováním akreditovaného lékařského oboru a získáním titulu.

Profesionál  by  si  měl  uvědomovat  rychlost  vědeckého  vývoje  a  měl  by

respektovat  nároky  na  něj  kladené  v souladu  s ním  a  s požadavky  na

sebevzdělávání.

Většina  respondentů  rozvíjí  svou  profesní  způsobilost  sebevzdělávacími

aktivitami. 

Z dotazníků  vyplývá,  že  všechna  odborná školení,  semináře,  konference  a

stáže proběhla před rokem 2003. 

Doplňuji citace dvou respondnetů:

„Ano, rok posledního školení byl letošní, tedy 2008. Obsahem byly ADHS,

pervazivní poruchy a novinky ve farmakoterapii. Akce se konala pod záštitou FF.

Garantem byla ČLK.“

„Rok poslední konference - 2008. Konference byla věnována farmakoterapii a

soudním aspektům oboru. Konference se konala pod záštitou IPVZ.“

208



3.  otázka:  Scházíte  se  pravidelně  s kolegy  z  Vašeho  oboru?  (Pokud  ano,

napiště důvod.)

3 respondenti uvedli, že se pravidelně schází s kolegy z oboru. Mezi nejčastěji

udávané důvody schůzek respondenta s kolegy z oboru patří:  vědecké schůze a

odborné semináře.

4. otázka: Scházíte se pravidelně s kolegy z jiných oborů?

V osmi případech pravidelného setkávání s kolegy z jiných oborů se nejčastěji

vyskytovali:  rodinní  terapeuti,  sociální  pracovníci a  pedagogové  (u  sedmi

respondentů),  dále pak psychologové (u třech respondentů) a pouze jednou byl

uveden pravidelný pracovní kontak s neurologem.
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5. otázka: Kde vykonáváte svou odbornou praxi?

Polovina respondentů vykonává svou odbornou praxi ve státním zdravotním

zařízení a druhá polovina v soukromé ambulanci.

6. otázka: Kolik máte v současné době klientů s PAS?

Za povšimnutí stojí výsledky v tomto grafu, ve kterém jsou znatelné rozdíly

v počtech autistických klientů na jednoho dětského psychiatra. Nejnižší hodnota

je 1 a nejvyšší hodnota je 40. Otázkou je, co způsobuje toto nevyvážené rozložení

klientů. Nabízím několik vysvětlení:
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� nesprávně  stanovená  diagnosa  PAS  (je  možné,  že  jedinec  byl

diagnostikován jako autistický, ale jeho porucha byla ve skutečnosti

jiná nebo je možné, že jedinec má poruchy autistického spektra, ale

diagnóza nebyla stanovena nebo byla zaměněna za jinou),

� rozdílné  profesionální  přístupy  lékařů  v závislosti  na  jejich

erudovanosti v dané problematice,

� postoj  rodičů  (zákonných  zástupců)  k řešení  vzniklé  situace  –  zda

aktivně reagují na první zneklidňující projevy ve vývoji jejich dítěte

apod.

Vypočítáme-li průměr z uvedeného počtu klientů s PAS, vychází na každého

dětského spychiatra z tohoto výzkumného vzorku cca 12 klinetů s PAS.

7. otázka: Kdo doporučil rodi čům (zákonným zástupcům) jedinců s PAS, aby

Vás kontaktovali?

Z grafu vyplývá,  že na odbornou psychiatrickou pomoc nejčastěji  odkazují

psychologové.  Nejméně  jsou  dětští  psychiatři  doporučování  neonatology,

speciálními  pedagogy,  výchovnými  poradci,  školními  psychology  a  metodiky

prevence. Významnou část tvoří doporučení k vyšetření od neurologů.

Specifickou  skupinu,  tu  nejpočetnější,  tvoří  rodiče  dětí  s PAS.  Ti  jsou

očividně mezi sebou v kontaktu a pravděpodobně si sdělují své zkušenosti a nové

poznatky.  Tím  si  vykládám  to,  že  odbornou  psychiatrickou  pomoc  rodiče

vyhledávají sami nebo na doporučení od jiných rodičů dětí s PAS.
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8.  otázka:  Jak  dlouho probíhá  sezení  s klientem s PAS a  s jeho rodiči

(zákonnými zástupci)?

Nejběžněji  se  průměrná  délka  sezení  s klientem  a  jeho  rodiči  pohybuje

v rozmezí  od  1  do  2  hodin.  Déle  než  2  hodiny  se  klientovi  a  jeho  rodičům

nevěnuje ze 14 respondentů ani jeden dětský psychiatr. 

9. otázka: Jak často jste s klienty s PAS a s jejich rodiči v kontaktu?

Je  překvapující,  že  téměř  14%  respondentů  je  s klienty  s PAS  a  s jejich

rodinami  v kontaktu každých  14 dní.  Nejvíce  jsou dětští  psychiatři  v kontaktu

s těmito klienty 1krát za měsíc, dále pak 1krát za rok. Zbývající respondneti se

s těmito klienty scházejí dle potřeby (cca 5krát do roka).
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10. otázka:  Měl/a jste obvykle k dispozici při vstupním vyšetření klienta

s PAS jeho dokumentaci (zpráva z pediatrie, z psychologie, ze školy apod.)?

Tato  otázka  nebyla  z 50%  respondenty  zodpovězena.  Předpokládám,  že

důvodem tohoto znepřehlednění je neunifikovaná forma přijímání nových klientů

do lékařské péče. 

Z celkového počtu této vyplněné položky převažovalo pozitivní hodnocení,

tedy že při vstupním vyšetření měl lékař k dispozici dokumentaci klienta s PAS.

11. otázka: Jaké diagnostické nástroje používáte při suspektní dg. PAS?

Z důvodu  mnoha  rozdílných  odpovědí  na  tuto  otázku  ji  nezpracovávám

graficky. Je to překvapující zjištění, ale diferenciace v diagnostických postupech

PAS je vysoká. Uvádím příklad několika citací respondentů:

„Kontinuální  sledování  dítěte  v horizontu  alespoň  6ti  měsíců  a  porovnání

audio  a  video  záznamů  jednotlivých  setkání,  audio-videozáznamy

z videokonferencí, kdy dítě je doma, případně záznamy pořízené rodiči.“

„Používám rozhovor, kresbu, stavění kostek, pozorování při hře a anamnézu

od rodičů.“

„Diagnózu stanovím na základě rozhovoru s rodiči.“

„Využíváme  ADI-R,  CARS,  video-screening  a  podle  individuální  potřeby

různé testovací baterie.“

Na tuto otázku neodpovědělo 5 respondentů, tedy cca 36%.
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12. otázka: Jak dlouho trvá potvrzení (stanovení) diagnózy PAS?

Diagnosu PAS je možné určit již velmi brzy. Jak uvádí K. Thorová, je možné

tuto poruchu diagnostikovat již ve věku 10-12 měsíců.175 Optimální doba trvání

diagnostického procesu je 2 – 3 měsíce.  Z grafu vyplývá,  že je toto optimum

převážně  splňováno.  Značná  část  je  tvořena  časovým  pásmem,  v němž

diagnostický proces nepřesahuje jeden rok.

13. Jaký druh terapie preferujete?

Téměř  dvě  třetiny  respondentů  preferují  léčbu,  v níž  se  kobinuje

farmakologický  a  nefarmakologický  přístup.  Pouze  nefarmakologickou  terapii

nepreferuje žádný z respondentů.

175 http://www.autismus.cz/diagnostika/komplexni-diagnostika-autismu.html
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14.  Používáte  při  kontaktu  s klientek  s PAS  formy  alternativní

komunikace? (Pokud ano, napište jaké.)

Odpovědi  na  tuto  otázku  se  znatelně  mezi  sebou  lišily.  Někteří  dětští

psychiatři  nemají  vytvořenou  přesnou  představu  o  tom,  co  je  to  alternativní

komunikace, a do dotazníku např.  uvedli: pomalé tempo řeči  nebo komunikaci

s klientem.  Mezi  nejčastěji  zastoupené  formy  alternativní  komunikace,  které

respondenti  uváděli,  patří:   využívání  PC,  hračky  s hlasovým  výstupem,

komunikační tabulky a fotografie.

15.  otázka:  Víte,  co  je  to  strukturované  učení?  (Pokud  ano,  stručně

charakterizujte.)

Na tuto otázku neodpovědělo 5 respondentů, tedy téměř 36% dotazovaných.
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Toto vysoké procento  vysvětluji  tím,  že není  pro  žádného jedince snadné

přiznat, že neví, a proto je schůdnější varianta k daném otázce se nevyjadřovat.

Jak uvádí J. Pelikán: „Někdy se podvědomě sami před sebou děláme lepšími.“176

Z 9 zodpovězených  položek bylo  schopno téměř  50% respondentů  stručně

charakterizovat pojem strukturované učení. Uvádím citace dvou respondentů:

„Strukturované učení – aproximace k potřebám a individualizace.“

„Je to terapeutická metoda, zohledňující potřeby na strukturalizaci prostředí a

na individuální přístup.“

Budeme-li uvažovat, že ti, co neuvedli svou odpověď, neví, je tento výsledek

vzhledem k nárokům na holistický přístup ke klientům s PAS, značně tristní.

16. otázka:  Jste zastáncem efektivního využívání alternativních terapií u

jedinců s PAS? 

Téměř 64% respondentů uvažuje o alternativních terapiích jako o možných

doplňujících  přístupech  k jedincům  s PAS.  Někteří  z respondentů  konkrétně

uvedli muzikoterapii (2 respondenti) a animal terapii (1 respondent).

Zásadně proti alternativním terapiím se vyslovilo téměř 29% respondentů. 

176 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2007. 104 s.
ISBN 978 – 80 – 7184 – 569 – 0.
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17.  otázka:  Máte  vytvořené  informační  zázemí  pro  rodiče  (zákonné

zástupce) jedinců s PAS? (Pokud ano, napište jakou formou.)

Z celkového  počtu  respondentů  jich  téměř  polovina  nemá  vytvořené

informační zázemí. Ze zbývajícího počtu respondentů se většina k dané položce

nevyjádřila. Ti, co informačním zázemím disponují, ho mají převážně vytvořené

formou  internetových  stránek  nebo  formou  kooperace  se  specializovaným

zařízením či organizacemi (např. APLA, AUTISTIK).

18. otázka:  Víte, jaká je náplň práce speciálního pedagoga a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profese?

Můj  obecný předpoklad,  že se specialisté orientují  v nabídce služeb,  která

souvisí  s jejich oborem, se nepotvrdil.  Téměř  86% respondentů  se nevyjádřilo

k náplní práce speciálního pedagoga. Ty, co položku vyplnili, cituji:

„Speciální pedagog vyučuje a resocializuje.“

„Speciální pedagog  posuzuje vývojové poruchy učení a navrhuje speciální

výukový program.“

Oba respondenti  označili  správnou odpověď  v otázce zaměřené na získání

potřebné kvalifikace pro výkon profese speciálního pedagoga.

Je  možné,  že  vysoké  procento  nezodpovězené  položky  souvisí

s předpokladem, že by se respondent musel v odpovědí více rozepsat.
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19. otázka:  Víte, jaká je náplň práce výchovného poradce a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profese?

Odpovědi na tuto otázku se procentuelně shodují s odpověďmi na otázku č.

18. Respondenty, kteří se k dané položce vyjádřili, cituji:

„Výchovný  poradce  vybírá  vhodné  perspektivy  po  ukončení  školní

docházky.“

„Výchovný  poradce  pomáhá  ve  školách  zvládat  problémy  při  výuce  a

výchovné problémy některých žáků, pomáhá pedagogům při jejich vedení a při

komunikaci s rodiči.“

Na  otázku  zaměřenou  na  získání  potřebné  kvalifikace  pro  výkon  profese

speciálního  pedagoga  nevybral  ani  jeden  z těchto  citovaných  respondentů

z nabídnutých možností tu správnou.

20. otázka:  Víte, jaká je náplň práce školního psychologa a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profes? 

I tato otázka se procentuelně  shoduje s předešlýma dvěma. Cituji odpovědi

dvou respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli:

„Školní psycholog je podpora při zátěži ve škole.“

„Náplní práce školního psychologa je pomáhat žákům s jakýmikoli problémy

spojenými s výukou a návštěvou školy.“

Je evidentní, že informovanost respondentů nekoreluje se skutečností. Stejně

jako v předešlé otázce, ani zde nebyla vybrána správná možnost z nabídnutých

odpovědí  na  otázku  zaměřenou  na  získání  kvalifikace  pro  výkon  profese

speciálního pedagoga.
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21. otázka:  Víte,  jaká je náplň  práce metodika prevence a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profes?

Na tuto otázku neodpověděl  žádný z respondentů.  Stejného výsledku jsem

dosáhla i  v předvýzkumu (také u otázek č.:  18, 19 a 20). I  přesto považuji  za

důležité těmito výsledky upozornit na mezery, které je nutné minimalizovat, a to

především samostudiem a kooperací s ostatními odborníky různých profesí.

22. otázka: Účastníte se tvorby edukačních plánů pro žáka s PAS?

Téměř 86% respondentů se k této otázce nevyjádřilo. Ostatní respondenti se

v 7% účastní tvorby edukačních plánů, navrhují speciálním pedagogům vhodné

postupy. Tito odborníci jsou v kontaktu se školou, kterou navštěvuje jejich klient.

Zbylých 7% se tvorby edukačních plánů neúčastní.
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23.  otázka:  Jaký  je Váš názor na význam osoby výchovného poradce,

školního psychologa a metodika prevence v interakci s jedincem s PAS?

Podle výsledků ze souboru otázek 19, 20 a 21 lze předpokládat, že odpověděli

pouze dva respondenti, které cituji:

„  Tito  lidé  poskytují  autistickým  žákům  pedagogickou  i  psychologickou

pomoc.“

„Jsou to profesionálové, kteří pečují o všechny žáky se speciálními potřebami

na dané škole.“

24.  otázka:  Jaký je Váš názor  na význam osoby speciálního pedagoga

v interakci s jedincem s PAS?

Je paradoxní, že téměř 86% respondentů se nevyjádřilo k otázce týkající se

náplně  práce  speciálního  pedagoga,  kdežto  k významu této  profese  ve  vztahu

k žákům s PAS se vyjádřilo 50% respondentů. Všechna uvedená vyjádření byla

pozitivního  charakteru  a  většinou  byla  jednoslovná  jako  např..:  nutný,

nepostradatelný, důležitý. 3 z respondentů cituji:

„Je důležitý, měl by spolupracovat s rodiči a s osobním asistentem.“

„Je to člověk, který by měl rozumět potřebám klientů s PAS.“

„Speciální pedagog je při vzdělávání autistů nepostradatelný.“

Zbylých 50% respondentů se k dané otázce nevyjádřila.
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25.  otázka:  Kontaktoval/a  jste  někdy  v rámci  vaší  profese  jiného

odborníka za účelem konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano,

napište jakého.)

Téměř 64% respondentů uvedlo, že během své praxe se obrátili o odbornou

radu  na  kolegy  z jiných  oborů.  Nejčastěji  byli  zastoupení  tito  odborníci:

neurologové (9 respondentů), psychologové (7 respondentů), rodinní terapeuti (5

respondentů),  sociální  pracovníci  (5  respondentů)  a  speciální  pedagog  (1

respondent). Čtyři respondenti uvedli, že během své odborné praxe nekontaktovali

žádného jiného odborníka a jeden respondent se k dané otázce nevyjádřil.

26.  otázka:  Byl/a jste kontaktován/a kolegou z jiného oboru za účelem

odborné konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano, napište kým.)

Procentuelní výsledky se do značné míry shodují s výsledky předešlé otázky.
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Respondenti  uvedli,  že nečastěji  byli  kontaktování psychology,  speciálními

pedagogy a zaměstnanci SPC. Téměř 14% se k dané otázce nevyjádřilo.

27. otázka:  Znáte vyhlášky č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. o

vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  a

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných?

U této otázky se podle mého názoru potvrzuje to, že jedincům činí značné

problémy přiznat si, že něco neví, a proto volí schůdnější cestu, kterou je v tomto

případě vyhnout se odpovědi. Mou domněnku potvrzuje výrazně vyšší procento

nevyplněné odpovědi u této dotazníkové položky (79%) oproti položkám jiným.

Pouze  jeden  z respondentů  uvedl,  že  má  o  těchto  vyhláškách  obecnou

představu a dva respondenti se vyjádřili, že tyto vyhlášky neznají.

Znalost  těchto  vyhlášek  považuji  v případě  nabídky  komplexních  služeb

jedincům  s PAS  a  jejich  rodinám  za  základní.  Pokud  se  v nich  odborník

neorientuje, není kompetentní podat klientům základní soubor informací, který je

pro jedince s PAS v běžném životě stěžejní. Tento soubor informací by se měl

týkat možností výchovy a vzdělávání jedinců s PAS.
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28. otázka:  Myslíte, že efektivně funguje komunikace mezi odborníky a

rodinami s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

Většina  respondentů  se  vyjádřila  ve  smyslu  špatné  komunikace  mezi

odborníky a rodinami jedinců s PAS. Své tvrzení opírají o nedostatek času pro

efektivní  interakci,  která  je  podle  respondentů  do  značné  míry  omezována

byrokratickými povinnostmi.

Respondenti, kteří považují komunikaci mezi odborníky a těmito rodinami za

efektivní, své tvrzení nijak nepodkládají.

29.  otázka:  Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky

v rámci  holistického  přístupu  k rodinám  s jedinci  s PAS?  (Své  tvrzení

odůvodněte.)

Je překvapující, jak radikálně se liší výsledky z této otázky od předchozí.
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Více jak polovina respondentů  si myslí,  že komunikace mezi odborníky je

v rámci  péče  o  jedince  s PAS  a  o  jejich  rodiny  dobrá.  Ovšem  pouze  jeden

z respondentů své tvrzení vysvětluje. Cituji:

„Je  dobrá,  jelikož  máme  možnost  mnohé  konzultovat  na  odborných

seminářích a konferencích, kde se setkáváme i s kolegy z jiných oborů. Jinak na

našem oddělení jsou časté vědecké porady.“

Jeden z respondentů uvedl, že (cituji): „Komunikace stagnuje na úrovni porad

a  hovorů  se  zdravotnickým  personálem.“  Další  dva  respondenti  bez  dalšího

vyjádření uvedli, že komunikace mezi odborníky není dobrá a tři respondenti se

na danou otázku nevyjádřili.

30.  Jaký  je  Váš  názor  na  latenci  poruch  autistického  spektra  ve

společnosti?

Na tuto otázku odpovědělo 6 respondentů (téměř 43%). Dále cituji:

„Klinicky  je  zachycena  špička  ledovce,  méně  vyjádřené  poruchy  jsou

neléčeny.“

„Vzhledem k úrovni diagnostických metod vysoká.“

„V porovnání s ostatními státy bude výskyt pervazivních vývojových poruch

ve společnosti vyšší, než je skutečně evidováno.“

„Odhaduji, že vyšší procento latentních pervazivních vývojových poruch je u

pacientů vyššího věku než školního.“

„Latence je pravděpodobně vysoká.“

„Latentní skupinou jsou mentálně postižení pacienti.“

(Pozn.:  V kapitole  18.3  uvádím,  že  dotazník  určený  psychiatrům  má  34

otázek. Otázky č. 18, 19. 20 a 21 zahrnují otázky dvě.)
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19.3 Dotazník určený psychologům

1. otázka: Jak dlouho vykonáváte psychologickou praxi?

Z výzkumného  vzorku  vykonává  téměř  45%  respondentů  psychologickou

praxi déle než dvacet let, 38% respondentů méně než deseti let a více než dvacet

let svou praxi vykonává 17% respondentů.

2. otázka: Kde jste získal/a potřebné vzdělání pro výkon své profese?

Z celkového počtu respondentů jich 21 získalo vzdělání pro výkon své profese

na filosofických fakultách a 3 na fakultách pedagogických.
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3. otázka:  Absolvoval/a jste v předešlých letech nějaké odborné školení,

seminář, konferenci či stáž? (Napište rok takové poslední aktivity.)

Otázka  sebevzdělávání  je  pro  profesní  růst  stěžejní.  To  platí  obecně  pro

všechny profese.  Ale jsou i  takové,  u  nichž  vzhledem k neustálým změnám a

rychlému vývoji oboru, je sebevzdělávání předpokladem pro nepoškození klienta.

Taková je např. profese psychologa. Na danou otázku se nevyjádřili pouze dva

respondenti  a  ostatní  absolvovali  v rámci  posledních  tří  let  nějaké  školení,

seminář, konferenci či stáž.

4.  otázka:  Scházíte  se  pravidelně  s kolegy  z  Vašeho  oboru?  (Pokud  ano,

napiště důvod.)

Na danou otázku se nevyjádřilo téměř  12% respondentů,  17% respondentů

uvedlo, že se s kolegy pravidelně neschází a 71% respondentů se s kolegy schází
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za různými účely. Nejčastěji byly uváděny: projekty, spolupráce v rámci grantů,

výměna zkušeností a setkávání s kolegy na různých seminářích.

5. otázka: Scházíte se pravidelně s kolegy z jiných oborů?

Více jak polovina respondentů se k této otázce nevyjádřila. Čtyři respondenti

z výzkumného vzorku pracují  zcela samostatně,  bez jakýchkoli  kooperativních

vazeb. Pouhých 9 respondentů uvedlo, že v rámci své odborné práce nejčastěji

spolupracují s pedagogickými pracovníky (především se speciálními pedagogy) a

se sociálními pracovnicemi.

6. otázka: Kde vykonáváte svou odbornou praxi?

Z celkového počtu respondentů jich 16 působí v SPC, 2 v soukromé ordinaci

a 6 v ordinaci v rámci zdravotního zařízení.

227



7. otázka: Kolik máte v současné době klientů s PAS?

Rozdílné počty klientů jsou podobně jako u dětských psychiatrů markantní.

Předpokládám, že i zde jsou podobné důvody pro tak odlišný počet klientů s PAS

jako u dětských psychiatrů.  Jedna z nejvyšších hodnot v grafu je počet klientů

s PAS krajského koordinátora pro oblast autismu. Průměrně vychází na každého

psychologa 65 autistických klientů.

8. otázka: Kdo doporučil rodi čům (zákonným zástupcům) jedinců s PAS,

aby Vás kontaktovali?

Z grafu  vyplývá,  že  nejvíce  psychologické  vyšetření  doporučují  učitelé,

především speciální pedagog a třídní učitel).
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Hodně  rodičů  (téměř  21%) přichází k psychologovi na vlastní žádost. Jako

třetí nejčastěji uváděná varianta bylo doporučení na psychologické vyšetření od

skupiny  pedagogických  pracovníků  (skupina:  výchovný  poradce,  školní

psycholog, metodik prevence; cca 15%) a od psychiatrů (cca 13%). Nejméně byli

uváděni pediatři a neurologové, neonatolog uveden nebyl. Téměř 4% respondentů

na danou otázku neodpovědělo.

9.  otázka:  Jak  dlouho probíhá  sezení  s klientem s PAS a  s jeho rodiči

(zákonnými zástupci)?

Většina psychologů uvedla, že se klientovi s PAS a jeho rodičům (zákonným

zástupcům)  věnují  v rámci  jednoho  sezení  déle  jak  dvě  hodiny  (70%).

Procentuelně  stejně  se  z daného  vzorku  vyjádřili  ti  psychologové,  kteří  se

autistickému klientovi  a jeho rodičům (zákonným zástupcům) věnují  déle než

jednu hodinu (13%) a déle než tři hodiny (13%) v rámci jednoho sezení. Nejméně

byla volena varianta sezení, které trvá méně než jednu hodinu (4%).
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10. otázka: Jak často jste s klienty s PAS a s jejich rodiči v kontaktu?

Patnáct  respondentů  uvedlo,  že  jsou  v kontaktu  s klienty  s PAS a  s jejich

rodiči (zákonnými zástupci) zpravidla 1/rok, a to většinou z důvodu kontrolního

vyšetření. Druhá nejčastější odpověď byla, že se schází až 5/rok (6 respondentů),

2 respondenti uvedli, že se s těmito klienty schází každý týden a 1 respondent se

s nimi schází denně. 

11. otázka:  Měl/a jste obvykle k dispozici při vstupním vyšetření klienta

s PAS jeho dokumentaci (zpráva z pediatrie, z psychiatrie, ze školy apod.)?

Z grafu  vyplývá,  že  ve  většině  případů  měli  respondenti  při  vstupních

vyšetřeních  k dispozici  dokumentaci  klienta.  Je  pochopitelné,  že  tato  otázka

nabývá  s každým  klientem jiné  výpovědní  hodnoty.  Uvedu citaci.:  Ano,  měla

230



jsem k dispozici,  ale ne příliš  často,  spíše ne,  či  dodatečně.  Klienti  přicházejí

většinou s žádankou, kde bývá suspektní diagnóza. Pokud přijdou z nemocnice,

zpráva přichází později.“

12. otázka: Jaké diagnostické nástroje používáte při suspektní dg. PAS?

Tuto otázku uvádím bez grafického znázornění, jelikož odpovědi na ni jsou

výrazně heterogenní, tudíž těžko zaznamenatelné. Cituji:

„Používám vývojové škály, výkonové testy schopnosti, speciálně pedagogické

testy, dotazníky, osobnostní inventáře pro PAS, CARS pro malé děti a Dotazník

pro rodiče ADI.“

„Nejčastěji používám CARS a PEP-R.“

„Jsou to Stanford-Binet, CARS, ADI-R, kresba figury, rozhovor, aj.“

„Zakládám  na  rozhovoru  s rodiči,  dále  pozoruji,  provádím  videozáznamy

dítěte a rodičů, používám CARS, ADI-R a různé výkonové testy.“

13. otázka: Jak dlouho trvá potvrzení (stanovení) diagnózy PAS?

Šestnáct  respondentů  odpovědělo,  že  diagnózu  PAS  stanoví  od  příchodu

klienta do jednoho roku. Pět respondentů uvedlo, že diagnózu stanoví od příchodu

klienta do půl  roku a nejméně  jsou ve vzorku zastoupeni ti,  kterým stanovení

diagnózy PAS trvá déle než jeden rok (3 respondenti).

231



14. otázka: Jaký druh terapie preferujete? 

Ve většině odpovědí je uznáván za optimální terapeutický přístup ten, v němž

se kombinuje nefarmakologická a farmakologická léčba (62%). 30% respondentů

se  vyjádřilo  pro  léčbu  nefarmakologickou  a  8%  respondentů  preferuje  léčbu

farmakologickou.

15.  otázka:  Používáte  při  kontaktu  s klienty  s PAS  formy  alternativní

komunikace? (Pokud ano, napište jaké.)

U této otázky jako u jediné je 100% shoda v odpovědích.Všichni respondenti

z výzkumného vzorku používají při kontaktu s autistickým klientem alternativní

formy  komunikace.  Nejčastěji  byly  uváděny  přenosné  informační  karty,

komunikační tabulky, fotografie a využívání PC.
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16.  otázka:  Víte,  co  je  to  strukturované  učení?  (Pokud  ano,  stručně

charakterizujte.)

Na tuto otázku ani jeden z respondentů neodpověděl záporně. Tři respondenti

se  nevyjádřili  a  dvacet  jeden  respondent  uvedl,  že  strukturované  učení  znají,

ovšem pouze někteří z nich ho popsali. Dále cituji:

„Strukturu  nepraktikujeme plošně  povinně  pro  všechny  autisty.  Pouze  při

průkazné efektivitě.“

„Jsou to krabicové úkoly, lišty, zabírají u jedinců, kteří je chápou, záleží na

jejich mentální úrovni a kondici.“

17. Jste zastáncem efektivního využívání alternativních terapií u jedinců

s PAS?

Téměř 1/4 respondentů se výslovně vyjádřila proti těmto terapiím.
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Patnáct respondentů uvedlo, že souhlasí s využíváním alternativních terapií u

jedinců s PAS.

„Jsem  stoupencem  komplexnosti,  využívání  kombinací  či  dílčích  postupů

všech efektivních strategií.“

„Pokud to chce někdo zkusit, proč ne.“

„Neměli  bychom zavrhovat to,  co dosud nebylo podrobně  prozkoumáno a

určité výsledky beze sporu jsou.“

Tři respondenti se k dané otázce nevyjádřili.

18.  otázka:   Máte  vytvořené  informační  zázemí  pro  rodiče  (zákonné

zástupce) jedinců s PAS? (Pokud ano, napište jakou formou.)

K této otázce se nevyjádřilo  21% respondentů.  8% se vyjádřilo,  že nemají

žádné informační  zázemí a pouze 71% respondentů  uvedlo,  že tímto zázemím

disponují,  a  to většinou v podobě  internetových  stránek.  Dále byla  zmiňována

odborná literatura a schůzky s rodiči.
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19. otázka:  Víte, jaká je náplň práce speciálního pedagoga a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profese?

Stejně jako u dotazníku pro dětské psychiatry jsou následující čtyři otázky bez

grafického znázornění.

Tato otázka byla mnoha respondenty zodpovězena pouze z poloviny. Téměř

každý respondent (21) správně označil variantu o potřebné kvalifikaci pro výkon

této profese, ale na druhou část odpověděli pouze 3 respondenti. Dále cituji:

„Speciální pedagog provádí speciálně  pedagogickou diagnostiku a následně

poskytuje speciálně pedagogickou péči.“

„Speciální pedagog pracuje s klientem speciálním přístupem.“

„Je to specialista na žáky s různými poruchami a postiženími.“

20. otázka:  Víte, jaká je náplň práce výchovného poradce a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profese?

K otázce o výchovných poradcích se vyjádřilo stejné procento respondentů,

jako k otázce předešlé (cca 88%). Cituji:

„Je to pedagog. Žáci s ním mohou řešit různé problémy, jako je např. volba

povolání apod.“

„Výchovný  poradce  pracuje  ve  škole,  radí  žákům, jejich  rodičům i  svým

kolegům.“

„Je  poradenský  pracovník  a  pedagog.  Uplatňuje  se  především  v oblasti

kariérového poradenství.“

Tři respondenti na tuto otázku neodpověděli.
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21. otázka:  Víte, jaká je náplň práce školního psychologa a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profese?

Na  tuto  otázku  odpovědělo  19  respondentů,  ostatní  se  nevyjádřili.  Z 19

respondentů  odpověděli  na  celou  otázku 3 respondenti,  ostatní  pouze označili

správně variantu o potřebné kvalifikaci pro výkon profese školního psychologa.

Dále cituji:

„Školní  psycholog  poskytuje  psychologické  služby  ve škole  –  je  to

vystudovaný psycholog na FF.“

„Je  to  učitel  a  zároveň  provádí  speciálně  pedagogickou  diagnostiku.

Informuje rodiče žáků o jejich problémech.“

„Práce školního psychologa spočívá ve vyhledávání žáků, kteří  mohou mít

nějaké problémy, spojené se školou apod.“

22. otázka:  Víte,  jaká je náplň  práce metodika prevence a jak získává

potřebnou kvalifikaci pro výkon této profese?

Na  tuto  otázku  odpovědělo  také  19  respondentů  a  také  pouze  tři  z nich

odpověděli na obě dvě její části. Zbytek respondentů neodpověděl. Dále cituji:

„Zefektivňuje metody práce.“

„Stará se o rizikové žáky a připravuje různé preventivní činnosti.“

„Metodik  prevence  vyhledává  rizikové  žáky,  působí  proti  sociálně

patologickým jevům na škole.“

I přes to, že návratnost odpovědí na soubor těchto čtyř otázek (č.:19. 20, 21 a

22) je poměrně nízká, zařazuji výsledky záměrně proto, abych poskytla možnost

vytvořit  si  vlastní  názor  na  vzájemnou  kooperaci  psychologů,  speciálních

pedagogů, školních psychologů a metodiků prevence.
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23. Účastníte se tvorby edukačních plánů pro žáka s PAS?

Více  než  polovina  respondentů  uvedla,  že  se  podílejí  na  ovlivňování

edukačního plánu autistického žáka. Osm respondentů se vyjádřilo, že se tvorby

edukačních plánů neúčastní a 2 respondenti neodpověděli.

24.  otázka:  Jaký  je Váš názor na význam osoby výchovného poradce,

školního psychologa a metodika prevence v interakci s jedincem s PAS?

Na danou otázku odpověděli  pouze tři  respondenti.  Předpokládám, že tato

nízká návratnost odpovědí k této položce je zapříčiněna nevědomostí respondentů.

Dále cituji:

„M ěla by se zlepšit vzájemná informovanost o kompetencích a problémech

v konkrétních lokalitách.“

„Jejich význam vidím spíše než v pomoci u žáka, v pomoci rodičům těchto

dětí.“

„U autistických dětí není prostor pro jejich uplatnění.“
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25.  otázka:  Jaký  je Váš názor na význam osoby výchovného poradce,

školního psychologa a metodika prevence v interakci s jedincem s PAS?

Stejně  jako  u  dětských  psychiatrů  se  i  zde,  u  této  otázky,  rozepsali

respondenti,  kteří  na  předešlé  otázky  (19,  20,  21,  22  a  24)  neodpovídali.

Předpokládám,  že  je  to  tím,  že  profese  speciálního  pedagoga  je  v povědomí

společnosti zakotvena mnohem déle než zbylé tři. Dále cituji:

„Speciální pedagog je nezastupitelný.“

„Role speciálního pedagoga při vzdělávání autistických žáků je významná. Je

to odborník, který ví, co dělá.“

„Speciální pedagog je nepostradatelný.“

„Každý autistický žák by měl  být  vzděláván speciálním pedagogem, často

jsou tito žáci zařazováni do tříd, kde je běžný učitel – to není dobře.“

„Speciální pedagog – autitřída.“

I ostatní názory se shodují s těmito uvedenými v tom, že význam speciálního

pedagoga  je  pro  edukaci  žáků  s poruchami  autistického  spektra  zásadně

podstatný. 
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26.  otázka:  Kontaktoval/a  jste  někdy  v rámci  vaší  profese  jiného

odborníka za účelem konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano,

napište jakého.)

Šestnáct  respondentů  uvedlo,  že  během  své  odborné  praxe  kontaktovali

odborníka z jiného oboru za účelem konzultace konkrétního problému u klienta

s PAS.  Nejčastěji  byly  uváděny  tyto  profese:  dětští  psychiatři,  speciální

pedagogové, výchovní poradci.

27.  otázka:  Byl/a jste kontaktován/a kolegou z jiného oboru za účelem

odborné konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano, napište kým.)

Z grafu  vyplývá,  že  respondenti  jsou  v průběhu  své  praxe  kontaktování

kolegy z jiných oborů, a jak sami uvádí, nejčastěji se jedná o lékaře a pedagogy.
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Většina respondentů uvádí, že nikdy nebyli zkontaktováni kolegou z jiného oboru

za účelem odborné konzultace.

28. Znáte vyhlášky č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve

školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a

studentů mimořádně nadaných?

Pouze jeden z respondentů uvedl, že zmíněné vyhlášky zná. Převážná většina

odpověděla, že má o těchto vyhláškách obecnou představu (13 respondentů), ale

jejich obsah neznají. Sedm respondentů  se v nich orientuje a zná obsah těchto

vyhlášek. Tři respondenti je neznají. 

Odpovědi na tuto otázku jsou dle mého názoru do značné míry ovlivněny tím,

zda je respondent schopen si připustit, že neví, nezná. 
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29. otázka:  Myslíte, že efektivně funguje komunikace mezi odborníky a

rodinami s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

Celé  2/3  respondentů  uvedly,  že  komunikace  mezi  odborníky  a  rodinami

s jedinci s PAS efektivně nefunguje. Dále cituji:

„Vzájemná komunikace mezi zmíněnými stranami nefunguje, protože je na to

nedostatek času a prostoru.“

„Je to individuální, ale kdo chce, dopátrá se.“

„Je evidentní ztráta vzájemné úcty mezi lidmi.“

„Při komunikaci s klienty jsem limitován časovým prostorem.“

Nejčastěji  se  jako  důvod  v odpovědích  opakoval  nedostatek  času  na

komunikaci.

1/3 respondentů  je toho názoru,  že odborníci  a rodiče klientů  s PAS mezi

sebou efektivně komunikují.
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30.  otázka:  Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky

v rámci  holistického  přístupu  k rodinám  s jedinci  s PAS?  (Své  tvrzení

odůvodněte.)

Tuto otázku považuji za velmi podstatnou vzhledem k její vysoké výpovědní

hodnotě o subjektivním názoru respondentů o výměně názorů mezi nimi a jejich

kolegy  z jiných  oborů.  Někteří  se  k dané  otázce  nevyjádřili  -  8%,  34%

respondentů se vyjádřilo o mezioborové komunikaci v pozitivním slova smyslu a

58% jich  uvedlo,  že  není  tato  komunikace  efektivní, a  své  tvrzení  opírají  o

argumenty, které uvádělo v odpovědích na předešlou otázku.

Zajímavé je, že ti, kteří se vyjádřili v otázkách č. 29 a 30 v pozitivním slova

smyslu, dále nerozvedli své tvrzení a nijak ho neopodstatnili.
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31. otázka:  Jaký je Váš názor na latenci poruch autistického spektra ve

společnosti?

Některé odpovědi na tuto otázku byly překvapující. Uvádím pouze některé z

nich:

„Nerozumím, latence je zpoždění, ne!“

„Tuto otázku považuji za vyšinutou z obsahu dotazníku.“

„Pravděpodobně  je  výskyt  PAS  ve  společnosti  mnohem  vyšší,  než

evidujeme.“

„Mnohonásobně vyšší než konkrétní případy, se kterými se setkáváme.“

„Snížení počtu těch, kteří mají poruchy spektra a nejsou oficiálně uznaní za

autisty,  závisí  na  dobrých  diagnostických  metodách  a  na  spolupráci  mezi

jednotlivými odborníky a na otevřenosti novým zkušenostem ze zahraničí.“

(Pozn.:  V kapitole  18.3  uvádím,  že  dotazník  určený  psychologům  má  35

otázek. Otázky č. 19, 20, 21 a 22 zahrnují otázky dvě.)
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19.4 Dotazník určený pedagogickým pracovníkům

1. otázka: Jakou profesi vykonáváte a jak dlouho?

Ve výzkumném vzorku bylo 24 speciálních pedagogů. Graf znázorňuje délku

praxe v oboru každého z nich. Zjednodušeně: 17 respondentů (téměř 71%) svou

profesi vykonává méně než 10 let a 7 respondentů (téměř 29%) více než 10 let a

méně než 20 let.

Dále výzkumný vzorek obsahoval 3 výchovné poradce a 2 školní psychology,

jejichž praxe v oboru je znázorněna v grafu.

Tento výzkumný vzorek obsahoval celkem 29 respondentů.
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2. otázka:  Absolvoval/a jste v předešlých letech nějaké odborné školení,

seminář, konferenci či stáž? (Napište rok takové poslední aktivity.)

Dva respondenti  na tuto otázku neodpověděli  a 1 respondent  uvedl,  že se

v posledních letech neúčastnil žádné podobné aktivity.

Převážná  většina  respondentů  se  v posledních  letech  účastnila  nějakého

odborného  školení,  semináře,  konference  apod.  (89%).  Někteří  z nich  uvedli

nejenom rok této aktivity, ale také ji stručně definovali. Dále cituji:

(poslední  rok  školení  2008)  „Obsahem byl  autismus,  výchovné problémy,

legislativa a integrace. Akce probíhala pod záštitou MŠMT, IPPP a PedF UK.“

(poslední  rok  školení  2008)  „Konference  k tématu  PAS,  školení  v rámci

pětiletého psychoterapeutického výcviku v KBT, nyní rigorózní zkouška. Záštitou

APLA a Mezinárodní institut KBT.“

(poslední rok školení 2008) „Průřezová témata v praxi, konference EVVO –

magistrát hl. města Prahy.“

(poslední rok školení 2007) „Na PedF UK pedagogika zrakově postižených.“

(poslední  rok  školení  2003)  „V  rámci  CŽV pod  záštitou  UK –  speciální

pedagogika.“

245



3. otázka: Kolik žáků je na Vaší škole a kolik z toho má PAS?

V grafu  jsou  znázorněny respondenty  uvedené  počty  žáků  na  školách,  na

nichž působí. Modré body označují celkový počet žáků, červené body označují

žáky s poruchami autistického spektra. Nejvyšší počet žáků s PAS je na jedné ze

škol  o  celkovém počtu žáků  300/  24 žáků  s PAS, následuje  škola s celkovým

počtem žáků 240/ 15 žáků s PAS, 80/ 15 žáků s PAS a dále 150 žáků celkem/ 14

žáků s PAS.

Dotazníky  jsem  záměrně  rozeslala  do  škol  základních  běžných  a  do

základních praktických škol,  a proto jsem předpokládala,  že počty žáků  s PAS

v rámci jednotlivých škol se poměrně liší.
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4. otázka: Jak často jste s klienty s PAS a s jejich rodiči v kontaktu?

Převážná  většina  respondentů  uvedla,  že  s rodiči  autistických  žáků  jsou

v denním kontaktu (83%).  Dva respondenti  (7%) uvedli,  že se s těmito rodiči

setkávají obden a další dva respondenti uvedli, že se s nimi setkávají zpravidla

jednou v týdnu.

5.  otázka:  Při  nástupu dítěte  do Vaší  školy  jste  měl/a  k dispozici  jeho

dokumentaci (zpráva z pediatrie, z psychologie, z psychiatrie apod.)?

Dvacet z dotazovaných respondentů  uvedlo, že při  nástupu dítěte do školy,

měli  k dispozici  jeho  dokumentaci.  Nejčastěji  byla  zmiňována  psychologická

zpráva (20krát), dále psychiatrická zpráva (13krát) a zpráva z neurologie (9krát).

Šest respondentů  tuto dokumentaci nemělo k dispozici  a tři  respondenti  na

danou otázku neodpověděli.
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6.  otázka:  Scházíte  se  pravidelně  s kolegy  Vaší  profese?  (Pokud  ano,

napiště důvod.)

Na tuto otázku neodpověděl jeden respondent, 7 jich uvedlo, že se s kolegy

neschází a ostatní respondenti udržují pravidelný profesionální  kontakt s kolegy

dané profese. Nejčastěji uvedené důvody cituji:

„Jsme v pravidelném kontaktu na pedagogických radách.“

„Jsem třídní učitelka autistického žáka.“

7.  otázka:  Konzultujete  pravidelně  s kolegy  z oboru  psychiatrie  a

psychologie problematiku žáků  s PAS? (Pokud ano, napište jak hodnotíte

vzájemnou výměnu informací.)

Ve  22  případech  odpověděli  respondenti,  že  pravidelně  konzultují

problematiku žáků s PAS s psychology a v 17 případech s psychiatry.
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Dvanáct  respondentů  se  vyjádřilo,  že  vzájemná  výměna  informací

s psychology probíhá zpravidla dobře - psychologové jsou vstřícní a ochotní. Ve 4

případech byla interakce s psychology hodnocena jako rutinní výměna názorů a  6

respondentů  zaznamenalo  ze  strany  psychologů  odmítavý  přístup  k vzájemné

komunikaci.

Vstřícný přístup stran psychiatrů  zmínilo 11 respondentů,  rutinní přístup 4

respondenti  a 2 respondenti  hodnotili  vzájemnou výměnu informací  negativně,

odmítavým přístupem.

8. otázka: Byl/a jste kontaktován/a kolegou z oboru psychiatrie za účelem

odborné konzultace problematiky žáka s PAS? (Pokud ano, napište proč.)

Na  tuto  otázku  neodpovědělo  12  respondentů.  Jedenáct  respondentů  tuto

iniciativu nezaznamenalo a 6 respondentů bylo psychiatry zkontaktovány, za níže

citovanými účely:

„Hovořili jsme o rodině autistického žáka, konkrétně jsme hovořili o možnosti

odpočinku matky.“

„Žádost  o  individuální  nácvik  sociálních  dovedností,  intervence  v oblasti

sluchové hypersenzitivity, fobie apod.“
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„Konzultace ohledně rodiny.“

„Otázka účinnosti nasazené medikace – agresivita, hyperaktivita.“

„Paní doktorka mi volala kvůli informacím o chování dítěte ve škole, kvůli

nějakému dotazníku.“

„Byli jsme v pravidelném kontaktu kvůli úpravě dávek léků.“

9. otázka: Byl/a jste kontaktován/a kolegou z oboru psychologie za účelem

odborné konzultace problematiky žáka s PAS? (Pokud ano, napište proč.)

Na tuto otázku neodpovědělo 6 respondentů a 8 respondentů uvedlo, že nikdy

nebyli kontaktování psychologem z důvodu konzultace problematiky žáka s PAS.

Patnáct  respondentů  odpovědělo,  že během své praxe je psycholog za účelem

odborné konzultace ohledně  žáka s PAS kontaktoval. Některé důvody kontaktu

uvádím (dále cituji):

„Konzultace ohledně rodiny.“

„Konzultace ohledně stejného klienta a jeho chování.“

„V ětšinou na základě vyšetření byla nutná nějaká intervence, na které jsme se

společně dohodli.“

„Řešili jsme, jak ovlivnit agresivní jednání žáka (prostřednictvím elektronické

pošty).“

„Jsem v kontaktu  s psycholožkou  z SPC a  s spolu  vymýšlíme  metody  pro

výuku našich autistických žáků, různé pomůcky apod.“
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10. otázka: Co považujete za negativa vaší profese?

Na tuto otázku odpověděli  všichni  respondenti.  Někteří  z nich zvolili  více

odpovědí a někteří vybrali pouze jednu variantu. Výsledné odpovědi dle četnosti

jejich  výběru  sestupně  řazené  jsou:  nízké  platové  ohodnocení  (19%),  příliš

administrativy (14%), nedostatek času pro vykonávání profese (12%), nedostatek

prostoru pro vlastní iniciativu (10%) a obtížná komunikace s externími odborníky

(10%), dále je to velký počet žáků (9%), nedostatek informací pro vykonávání

profese (8%), obtížná komunikace s rodiči (7%), obtížná komunikace s vedením

školy (5%),  obtížná komunikace s kolegy (3%) a absence nějaké pedagogické

profese (3%).

11. otázka: Jaké diagnostické nástroje používáte při suspektní dg. PAS?

Z 29  respondentů  jich  odpovědělo  na  tuto  otázku  18,  z toho  1  školní

psycholog  a  ostatní  speciální  pedagogové.  Převážná  většina  se  vyjadřovala

všeobecně, vyskytovaly se odpovědi jako: „Používám všechny dostupné metody.“

apod.  Pouze někteří  respondenti  přímo odpověděli  na položenou otázku.  Dále

cituji:

„Pracuji v APLA - klienti se ke mně většinou dostávají na základě doporučení

psychologa nebo psychiatra, kteří působí v APLA. V rámci své praxe speciálního

pedagoga pracuji především s CCC a EHP 8-15. V rámci praxe terapeuta pracuji

s dalšími dg. materiály (z oblasti KBT).“

„Za nejúčinnější považuji vycházet z kognitivně behaviorální terapie.“
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„Žáka pozoruji, zadávám mu cílené speciální úkoly a nepodceňuji rozhovor

s rodiči. Velmi často používám i testy na zrakovou a sluchovou percepci.“

„Nejčastěji pracujeme s PEP-R a sestavujeme na základě výsledků grafy.“

„V ětšinou první,  co zjišťuji,  je,  jaká je mentální  úroveň  žáka – používám

dostupné testy a pak používám PEP-R, motorické testy, Matějčkův test laterality,

skládání kostek apod.“

12. otázka: Účastníte se tvorby edukačních plánů pro žáky s PAS?

Téměř všichni respondenti uvedli, že se na tvorbě edukačních plánů pro žáky

s poruchami autistického spektra aktivně podílí (93%). Tento výsledek je podle

mého názoru uspokojivý,  ale za optimum považuji 100% účast všech, kteří  se

podílejí  na  výchově  a  vzdělávání  žáka  s PAS.  Pádným  argumentem  pro  mé

tvrzení je zajisté to, že vhodně upravené vyučování a vhodné výchovné působení

patří mezi nejúčinnější prostředky ovlivňující nežádoucí symptomatické projevy

autismu.  A  právě  proto  by  měl  speciální  pedagog,  jakožto  osoba  vykonávají

přímou  pedagogickou  činnost,  být  plně  zainteresován  do  příprav  edukačních

plánů.
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13. otázka:  S kým spolupracujete na tvorbě individuálních vzdělávacích

plánů?

Jak z grafu vyplývá,  nejčastějšími partnery jsou při tvorbě edukačních plánů

pro autistické žáky speciální pedagog a asistent pedagoga (34%). Na sestavování

těchto individuálních  vzdělávacích  plánů  se z velké  části  podílí  i  rodiče  žáků

(25%) a psychologové (21%). Již méně se do těchto aktivit zapojují psychiatři

(10%) a třídní učitelé (7%). To, že třídní učitelé jsou zastoupeni v odpovědích tak

nízkým  procentem  si  vysvětluji  tím,  že  převážně  odpovídali  ti  speciální

pedagogové, kteří jsou zároveň třídními učiteli ve třídě žáka s PAS.

Na tuto otázku neodpověděli 2 respondenti (3%).
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14. otázka: Podílíte se na koordinaci vzdělávání žáků s PAS po ukončení

povinné školní docházky?

Z výsledků  je  patrné,  že  více  jak  2/3  dotazovaných  respondentů  se  po

ukončení povinné školní docházky autistického žáka dále zajímají o jeho výchovu

a vzdělávání. Někteří odpověď doplnili (dále cituji):

„Pracuji v praktické škole, která tvoří komplex se základní školou praktickou,

a většinou to je tak, že žák s PAS, který u nás splní povinnou školní docházku,

pokračuje  na  škole  praktické  –  máme  možnost  si  o  tomto  žákovi  předávat

informace apod.“

„Naše  škola  je  v kontaktu  s občanským  sdružením,  které  zajišťuje

podporované bydlení.“

„Přímo na vzdělávání autistů, kteří u nás dokončili PŠD a nebo kteří ukončili

praktickou školu, se nepodílíme, ale hodně spolupracujeme s APLOU v Brně  a

jsme nakontaktováni na chráněné bydlení sv. Michaela – také v Brně. “

„Velice se nám (včetně rodičů našich autistických žáků) osvědčilo požádat o

odbornou pomoc sdružení DUHA, MODRÝ KLÍČ a MÁME OTEVŘENO.“
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15. otázka: Informujete své kolegy o problematice PAS?

Sedmnáct dotazovaných respondentů  uvedlo, že své kolegy o problematice

PAS informují (59%). Podle mého názoru je toto procento nízké, jelikož každý

pedagogický pracovník, v jehož místě působnosti se může setkat s žákem s PAS

(např. v rámci suplování některého z předmětů na běžné základní škole apod.), by

měl být o této problematice informován, a to nejlépe tím, kdo zná konkrétního

žáka a individuální povahu jeho postižení.

Devět respondentů odpovědělo (31%), že se svými kolegy o této problematice

nehovoří, a dokonce jsem obdržela i odpověď, v níž se respondent vyjádřil v tom

smyslu, že nepovažuje „nějaké povídání nad kávou“ za efektivní a přínosné.

Tři respondenti na tuto otázku neodpověděli (10%).
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16.  otázka:  Provádíte  prevenci  sociálně  patologických  jevů  ve  vztahu

k žákům s PAS?

Z grafu  jasně  vyplývá,  že  na  většině  škol,  na  nichž  působí  dotazovaní

respondenti,  neprobíhá  žádná  intervence  proti  sociálně  patologickým  jevům

(58%). Ti  respondenti,  kteří  uvedli,  že preventivně  působí,  většinou zmiňovali

formu přednášek a besed (21%). Stejné procento respondentů  (21%) se k dané

problematice nevyjádřilo.

17.  otázka:  Máte  vytvořené  informační  zázemí  pro  rodiče  (zákonné

zástupce) jedinců s PAS? (Pokud ano, napište jakou formou.)

Převážná většina dotazovaných respondentů má vytvořené informační zázemí

pro rodiče žáků s PAS (83%).
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Dále cituji některé z odpovědí respondentů:

„Rodiče mají  možnost  přijít  kdykoliv  do školy  za třídním učitelem (  po

dohodě), navštěvují psychologa a pedagoga v SPC AMOS (součást školy).“

„Stěžejním  pracovištěm,  kde  rodiče  dostanou  veškeré  informace,  je  SPC,

které je součástí naší školy.“

„Informace poskytují odborníci v našem SPC a pro rodiče máme k zapůjčení

odbornou literaturu, VHS kazety a DVD.“

„Jako třídní  učitelka působím sama jako informační  stanoviště  pro mnohé

rodiče. Dále odkazuji rodiče do našeho SPC a zprostředkovávám kontakt s jinými

pedagogy na naší škole.“

Čtyři  respondenti  uvedli,  že  žádným  informačním  zázemím  pro  rodiče

nedisponují (14%) a jeden respondent na otázku neodpověděl (3%).

18. otázka:  Znáte vyhlášky č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. o

vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  a

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných?

Vzhledem k povaze těchto vyhlášek bylo možné předpokládat, že pedagogičtí

pracovníci dosáhnou ze tří vymezených profesí (psychiatr, psycholog, pedagog)

nejlepších výsledků.
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Nejvíce dotazovaných respondentů se vyjádřilo v tom smyslu, že se v těchto

vyhláškách orientují (13 respondentů). Již méně uvedlo, že o nich mají obecnou

představu (8 respondentů) nebo že je podrobně znají (7 respondentů). Pouze jeden

respondent sdělil, že tyto vyhlášky nezná.

19. otázka: Víte, jaké terapie žák podstoupil před nástupem do vaší školy?

Výsledky na tuto otázku korelují s výsledky na otázku č. 5. Nelze říci, že by

tyto dvě otázky pro sebe představovaly vzájemně podmínky, ale lze předpokládat,

že  má-li  pedagog  k dispozici  žákovu  dokumentaci,  zná  i  průběh  předešlých

terapeutických postupů. Devatenáct respondentů uvedlo, že jsou většinou s těmito

terapeutickými  postupy seznámeni a 10 respondentů  se vyjádřilo  v negativním

slova smyslu.
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20. otázka: S jakými odborníky spolupracujete v rámci komplexní péče o

žáka s PAS?

Z grafu vyplývá, že dotazovaní pedagogičtí pracovníci nejčastěji spolupracují

s asistenty pedagoga, pro něž se vyjádřilo 24 respondentů (28%). V 18 případech

byl zmíněn psycholog (20%) a v 15 případech výchovný poradce (17%). Tento

výsledek  považuji  za  logický,  vzhledem  k tomu,  že  tyto  profese  jsou  často

koncentrovány v rámci jednoho zařízení.

Dalšími  specialisty  kooperujícími  s pedagogickými  pracovníky  jsou  dle

odpovědí psychiatři (16%) a pediatři (13%).

Nejméně  jsou zastoupeni třídní učitelé (6%), což si vysvětluji  opět  tím, že

většina z respondentů odpovídala z pozice třídního učitele.
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21. otázka:  Myslíte, že efektivně funguje komunikace mezi odborníky a

rodinami s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

Téměř polovina dotazovaných respondentů (13) se domnívá, že komunikace

mezi  odborníky  a  rodinami  dětí  s PAS  nefunguje  tak,  jak  je  všeobecně

předpokládáno.  Zahrneme-li  k tomuto  souboru  odpovědí  i  ty,  které  jsou

nevyjádřené  (8),  získáváme nadpoloviční  většinu  negativních  odpovědí.  Pouze

někteří z respondentů (8) si myslí, že komunikace ve vztahu specialista x rodič je

v pořádku.

Dále cituji některé z odpovědí:

„Ne zcela vždy vzájemná komunikace mezi  zmíněnými stranami  efektivně

funguje.“

„Jak by mohla fungovat, když většinou se neposlouchají navzájem.“

„Myslím,  že  při  těch  podmínkách,  které  jsou  v našem  systému  služeb

nastavené, můžeme být spokojeni.“

„Hlavním důvodem,  proč  dochází  k zbytčným  omylům při  komunikace  je

nedostatek času na ni.“

„Pokud člověk chce, domluví se!“
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22.  otázka:  Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky

v rámci  holistického  přístupu  k rodinám  s jedinci  s PAS?  (Své  tvrzení

odůvodněte.)

Je  pozoruhodné,  jak  se  subjektivní  názor  respondentů  mění  v otázkách

vzájemné výměny informací  mezi  sebou a dalšími jinými  odborníky. Šestnáct

respondentů  se  vyjádřilo  v tom  smyslu,  že  komunikace  mezi  jednotlivými

odborníky v otázkách poruch autistického spektra a péče o autistické jedince je

dobrá,  efektivní.  Sedm  se  jich  vyjádřilo  proti  a  6  respondentů  na  otázku

neodpovědělo.

Dále cituji některé z odpovědí respondentů:

„Lidé mají málo času a malou motivaci, obětují se jen vyjímeční jedinci.“

„Myslím si, že je to záležitost spíše interního rázu daného zařízení a že jinak

to moc nefunguje.“

„Ano, vzájemná komunikace mezi odborníky je podle mě dobrá.“

„Kdybychom mezi sebou nekomunikovali, neměli bychom péči o tyto jedince

na takové úrovni.“

„Nejenom v ČR funguje komunikace, ale také přesahuje její hranice.“

„Otevřenost a přístupnost je zcela individuální záležitost a neovlivňuje ji to,

jestli jste a nebo nejste odborník!“
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23.  otázka:  Používáte  při  kontaktu  s žákem  s PAS  formy  alternativní

komunikace? (Pokud ano, napište jaké.)

Až  na  jednu  výjimku  uvedli  všichni  dotazovaní  respondenti,  že  aktivně

používají  v interakci  s žákem  s PAS  alternativní  formy  komunikace.  Mezi

nejčastěji  zmiňované  patří:  piktogramy  a  čtecí  tabulky,  dále  to  jsou  hračky

speciálně  vytvořené nebo upravené pro potřeby konkrétního autistického žáka,

vizualizace a facilitace.

24.  otázka:  Víte,  co  je  to  strukturované  učení?  (Pokud  ano,  stručně

charakterizujte.)

Předpokládala jsem, že na tuto otázku bude 100% shodná kladná odpověď.
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Jeden respondent uvedl, že neví, co je to strukturované učení a 1 respondent

na tuto otázku neodpověděl.

Převážná většina těch, kteří  se vyjádřili  v pozitivním slova smyslu již dále

stručně strukturované učení nedefinovali. Cituji tedy pouze jen některé z úplných

odpovědí:

„Je  to  efektivní  metoda,  která  umožňuje  žákovi  přehlednost  ve  věcech.

Názornost.“

„Velmi dítěti pomáhá.“

„U dětí s PAS je struktura činností velice důležitá.“

„Je  to  systém  opatření,  která  se  snaží  o  co  nejpodrobnější  zpřehlednění

prostředí žáka.“

„Používají se piktogrami, fotografie,  systém práce z leva do prava, časové

nástěnky apod.“

„Strutkurovat činnosti žáka s autismem je základem v jeho výchově. Je nutné

tyto postupy dodržovat a dbát na jejich aktualizaci. Krabicový systém.“

25. otázka:  Jste zastáncem efektivního využívání alternativních terapií u

žáků s PAS?

Téměř ve 2/3 odpovědí (62%) byli respondenti pro alternativní terapie u žáků

s PAS – tyto terapie jsou jimi tedy považovány za efektivní.
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Již  menší  část  respondentů  se  ve  svých  odpovědích  vyjádřila  proti  těmto

formám terapie (21%) a někteří se k dané problematice nevyjádřili (17%).

26. otázka: Osobní asistenci u žáků s PAS považujete za:

Devatenáct  respondentů  považuje  osobní  asistenci  pro  žáky  s PAS  za

vhodnou,  nikoliv  za  nezbytnou,  tak  se  o  ní  vyjádřilo  pouze  5  respondentů.

Dokonce  se  našli  i  tací,  kteří  osobní  asistenci  pro  tyto  žáky  označují  za

nepotřebnou.  Myslím  si,  že  tato  procentuelní  nevyváženost se  odvíjí  od

konkrétních  zkušeností  respondenta,  a  to  především  v závislosti  na  konkrétní

formě PAS (např. zda-li se jedná o DA nebo o AS apod.).

27. otázka: Znáte jméno krajského koordinátora pro oblast autismu, pod

něhož vaše škola spadá? Jméno: 

Na  tuto  otázku  odpovědělo  jen  13  respondentů  (),  ostatní  se  nevyjádřili.

V odpovědích se vyskytli:

� 7x Olga Opekarová (koordinátor pro hl. město Praha),

� 3x Zuzan Žampachová (koordinátor pro Jihomoravský kraj),

� 2x Eva Jarková (koordinátor pro Královéhradecký kraj),

� 1x Jarmila Vidlářová (koordinátor pro Zlínský kraj).

Předpokládala jsem, že výsledky na tuto otázku budou alespoň v nadpoloviční

většině  zodpovězené.  Spolupráce  pedagogických  pracovníků,  kteří  jsou
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v každodenním kontaktu s žáky s PAS, s krajskými koordinátory, by měla být dle

mého názoru samozřejmostí.

28. Jaký je váš názor na latenci PAS  ve společnosti?

V  odpovědích  na  tuto  otázku  bylo  společným  znakem  přesvědčení,  že

poruchy autistického spektra se ve společnosti  vyskytují  ve větší  míře,  než je

skutečně  evidováno. Některé z nejpozoruhodnějších odpovědí cituji:

„Já si myslím, že díky zlepšení diferenciální diagnostiky jsou lepší výsledky u

dětí s PAS, ale jen málo rodičů je ochotných  tuto diagnostiku podstoupit.“

„Já myslím, že je poměrně častý. Často se vyskytuje u vedoucích pracovníků i

ve vyšším věku. Často si managerští pracovníci vytvářejí vlastní realitu, kterou

aplikují do skutečnosti a postupně ji přijímají za reálnou skutečnost.“

„V ětšinou trvá dost dlouho, než okolí odhalí tento jev a společnost se podle

toho zachová.“

„Z profesního hlediska předpokládám, že autisté se mezi námi pohybují často,

a  že  se s  těmito  lidmi  setkáváme  v  běžném životě,  aniž  bychom  to  kolikrát

postřehli a pouze si o takovémto člověku mnohdy myslíme své.“

„Spousta druhů civilizačních nemocí je snadné zaměnit s autismem.“

„Já na latenci opravdu nevěřím, každý správný profesionál pozná, když se

vyskytne nějaký problém.“
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20 Praktická část – Shrnutí výzkumu

1.  otázka:  Absolvoval/a  jste  v předešlých  letech  nějaké  odborné  školení,

seminář, konferenci či stáž? (Napište rok takové poslední aktivity.)

Z grafu  vyplývá,  že převážná většina dotázaných  respondentů  je  přístupná

profesnímu  rozvoji.  V posledních  pěti  letech  absolvovalo  více  jak  85%

respondentů odborné školení, seminář, konferenci nebo stáž.

Pouze u výzkumného vzorku  pedagogických  pracovníků  se vyskytlo  malé

procento  těch  (4%),  kteří  uvedli,  že  pro  jejich  profesi  není  potřeba  dalšího

sebevzdělávání.
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2. otázka:  Scházíte se pravidelně s kolegy z Vašeho oboru? (Pokud ano,

napiště důvod.)

Z těchto  výsledků  výplývá,  že  psychologové  a  pedagičtí  pracovnící  se

pravidelně schází s kolegy ze svého oboru (více než v 70%). Domnívám se, že u

pedagogických  pracovníků  je  pravidelnost  profesionálních  kontaktů  zajištěna

v rámci  pedagogických  porad  a každodenní spolupráce ve škole a s aktivitami

spojenými s výchovně vzdělávacím procesem. 

Oproti  psychiatrům se u psychologů  projevují  snahy o vzájemnou výměnu

informací a o humánnější přístup k indivudálním případům.

V každém výzkumném vzorku se objevilo určité procento respondentů, kteří

na tuto otázku neodpověděli.
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3. otázka: Scházíte se pravidelně s kolegy z jiných oborů?

Z grafu vyplývá, že nejvyšší procento souhlasných odpovědí se vyskytuje u

psychiatrů, což lze dle mého názoru vysvětlit místem vykonávání odborné praxe

respondentů, jelikož 50% z nich jsou zaměstnanci nemocničních zařízení a jejich

pravidelnost kontaktu se tak odvíjí od různých konsiliárních setkání apod.

Většina  psychologů  (62%)  se  k této  otázce  nevyjádřila,  ale  poměrná  část

uvedených odpovědí byla kladná.

Do  grafu  jsem  nezahrnula  pedagogické  pracovníky,  jelikož  jsem  tuto

problematiku  hodnotila  zvlášť.  Vzhledem  k  odlišné  formulaci  otázky,  jejímž

cílem bylo podchycení subjektivních názorů respondentů, nepovažuji za vhodné

srovnávat výsledky s výsledky uvedenými v tomto grafu.
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4. otázka: Kdo doporučil rodi čům (zákonným zástupcům) jedinců s PAS,

aby Vás (psycholog či psychiatr) kontaktovali?

Psychologičtí  pracovníci  jsou  nejčastěji  kontaktováni  rodiči  na  základě

doporučení od třídních učitelů, speciálních pedagogů - 43%, kdežto u psychiatrů

je  toto  procento velmi  malé – 6%. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto

markantního nepoměru je častější kontakt třídních učitelů se školními psychology,

kteří  jsou  kompetentní  k navrhnutí  odborného  psychologického  vyšetření.

Podobným  způsobem  lze  nazírat  na  výsledná  procenta  u  pedagogických

pracovníků (u psychologů – 15%, u psychiatrů – 3%), jelikož z povahy profese

třídního učitele vyplývá role konzultanta pro rodiče žáků s PAS.

Jak jsem již zmínila, vstřícnost psychologů  k vzájemné spolupráci jak mezi

sebou, tak s odborníky z jiných profesí, se odráží i v odpovědích na tuto otázku.

Psychiatry navštívili rodiče ve 23% na základě doporučení od psychologů. Což

adekvátně  nekoreluje  s výsledky  z pohledu doporučování  klientů  psychologům

psychiatry (13% - doporučení psychiatry).

Vyšší  procento iniciované neurology je k psychiatrickému vyšetření  (12%)

než k psychologickému (2%).  Opodstatnění této procentuelní  rozdílnosti  chápu

v oborové příbuznosti neurologa a psychiatra a tedy i pediatra (psychiatr – 9%,

psycholog – 2%) a neonatologa (psychiatr – 3%, psycholog – 0%).
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V 36% odpovědí byli  přijati rodiče s jejich dětmi do odborné psychiatrické

péče a v 21% do psychologické péče bez doporučení.

Rodiče kontaktovali psychiatry v 9% odpovědí  a psychology v 4% odpovědí

na základě zkušeností od jiných rodičů autistických dětí. Rozdíl ve výsledcích lze

pravděpodobně vysvětlit tím, že lékařská pomoc je laickou veřejností všeobecně

uznávána za efektivnější než pomoc humánní.
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5.  otázka:  Jak  dlouho probíhá  sezení  s klientem s PAS a  s jeho rodiči
(zákonnými zástupci)?

Vzhledem k specifickým diagnostickým postupům je doba sezení s klientem u

psychologů  a  psychiatrů  značně  rozdílná.  Psychologové  se převážně  (v  70%)

věnují rodině a klientovi s PAS více než 2 hodiny v rámci jednoho sezení, kdežto

u psychiatrů není toto časové pásmo vůbec zastoupeno. V rozsahu 72% odpovědí

se psychiatři věnují těmto klientům více než 1 hodinu, oproti psychologům, kteří

se ve stejném časovém pásmu věnují klientům ve 13% odpovědí. Sezení s klienty

kratší než 1 hodina se vyskytlo ve 4% odpovědí u psychologů a ve 21% odpovědí

u  psychiatrů.  Déle  než  3  hodiny  trvá  sezení  s klienty  v 13%  odpovědí  u

psychologů a v 7% u psychiatrů.

Obecně  výsledný graf dokazuje, že se psychologové věnují svým klientům

v průměru o jednu hodinu déle než psychiatři.
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6. otázka: Jak často jste s klienty s PAS a s jejich rodiči v kontaktu?

Psychologové  poskytují  péči  klientům  s PAS  a  jejich  rodinám  v 63%

odpovědí  1/  rok,  kdežto  psychiatři  pouze v 29% odpovědí.  Výrazný  rozdíl  je

v četnosti poskytované péče v časovém pásmu 5/ rok –  ta se vyskytuje v 25%

odpovědí u psychologů  a v 7% odpovědí u psychiatrů.  Psychologové poskytují

své služby klientům s PAS a jejich rodinám v 8% odpovědí 1/ týdně  a ve 4%

odpovědí  denně.  Nicméně  u  psychiatrů  nejsou  tato  časová  pásma  vůbec

zastoupena, avšak polovina těchto respondentů poskytuje své služby autistickým

pacientům a jejich rodinám 1/ měsíčně.
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7.  otázka:  Měl/a  jste  obvykle  k dispozici  při  vstupním  vyšetření

klienta  s PAS  jeho  dokumentaci  (zpráva  z pediatrie, z  psychiatrie,  ze

školy apod.)?

V této otázce se u obou výzkumných vzorků téměř shodují kladné odpovědi –

psychologové 48% a psychiatři 43%. Z čehož lze snadno vyvodit, že kooperace

mezi zainteresovanými stranami (lékaři, psychologové, pedagogičtí pracovníci a

jiní  odborníci)  je  na  poměrně  dobré  úrovni.Ovšem celá  polovina respondentů

z řad psychiatrů se k dané otázce nevyjádřila, čímž je zvýšená možnost latentních

kladných i záporných odpovědí.

Vzhledem k vysokému počtu záporných odpovědí 40% (týká se psychologů)

je na místě poukázat na fakt, že je nutné kooperativní tendence stále utužovat a

rozvíjet.
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8. otázka: Jaký druh terapie preferujete?

V nadpoloviční většině (psychologové 62% a psychiatři 71%) se respondenti

vyjádřili pro léčbu kombinující farmakologický a nefarmakologický přístup, čímž

je zajištěna co možná nejvyšší efektivita symptomatického ovlivňování PAS. Bylo

možné  předpokládat,  že  někteří  z řad  psychiatrů  se  vyjádří  pouze  pro

farmakoléčbu (29%), stejně tak bylo možné předpokládat, že podobné procento

psychologů  se  vyjádří  pro  výhradně  nefarmakologickou  léčbu  (30%).  Tento

předpoklad vychází z podstaty obou profesí. Psychiatři, jakožto medicínský obor,

jsou orientováni spíše na tradiční způsob léčby, spojený s invazivními výkony a

farmakologickým  ovlivňováním  organismu.  Avšak  z povahy  psychologické

profese vyplývají  spíše  humánní  postoje,  které  vedou a  předpokládají  hledání

jiných  než  medicínských  přístupů.  Tento  předpoklad  se  mi  potvrdil  po

vyhodnocení této otázky, kdy 30% dotázaných psychologů odpovědělo, že je pro

nefarmakologické ovlivňování symptomů PAS.
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9.  otázka:  Používáte  při  kontaktu  s klienty  s PAS  formy  alternativní

komunikace? (Pokud ano, napište jaké.)

Naprostá  většina  dotazovaných  respondentů  ze  tří  výzkumných  vzorků

(psychiatři,  psychologové,  pedagogičtí  pracovníci)  používá  při  kontaktu

s klientem s PAS formy alternativní komunikace. Je otázkou, do jaké míry mají

tyto  odpovědi  validní  výpovědní  hodnotu,  jelikož  někteří  z respondentů  uvedli

např. hračky s hlasovým výstupem a používání PC.
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10. otázka:  Jste zastáncem efektivního využívání alternativních terapií u

jedinců s PAS?

Z grafu  je  evidentní,  že  převážná  většina  respondentů  ze  všech  tří

výzkumných vzorků respektuje alternativní terapie. Tímto se otevírají soudobým

trendům v otázkách zajištění komplexnosti péče jedincům s PAS.

Zanedbatelná část  respondentů  se k této problematice nevyjádřila  a ostatní

respondenti jsou proti využívání alternativních terapií.
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11. otázka: Máte vytvořené informační zázemí pro rodiče (zákonné zástupce)

jedinců s PAS? (Pokud ano, napište jakou formou.)

Psychologové uvedli v 71% odpovědí, že mají vytvořené informační zázemí

pro své klienty. Toto zázemí není určeno pouze pro rodiče dětí s PAS, ale také pro

širší veřejnost. Pro ukázku cituji:

„Ano,  informace  většinou  poskytuji  telefonicky  a  nebo  prostřednictvím

emailu.“

„Mám  založené  internetové  stránky,  na  kterých  jsou  uvedené  veškeré

potřebné informace, takže i telefon do mé ordinace.“

„Informační  zázemí samozřejmě  mám v podobě  informačních letáků,  které

jsou k dispozici u mě v čekárně.“

„Vedu internetové poradenství.“

„Spolupracuji s SPC a docházím jednou za půl roku do speciální školy, kde

jsou moji  klienti  s PAS.“ Dále 8% odpovědí bylo  záporných a 21% odpovědí

nebylo uvedeno.“

Výzkumný  vzorek  psychiatrů  měl  nejmenší  procento  kladných  odpovědí

(21%).  Vysvětluji  si  to  mylným  předpokladem  ze  strany  lékařů,  že  možné

informace,  které  by byli  schopni  poskytnout,  jsou natolik  odborného rázu,  že

rodičům, a tedy laikům, by nepřinesly potřebné vysvětlení. Zároveň se toto tvrzení

nevylučuje  s tím,  že  lékaři  skýtají  rodičům  ty  informace,  které  vyplývají
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bezprostředně  z jejich otázek a jsou tak součástí rozhovoru mezi nimi a lékaři.

Výsledným efektem je, že rodič se ptá pouze na to, o čem má nějakou představu a

nějaké informace a lékař na druhou stranu odpovídá pouze na rodičovy otázky a

používá rutinní  penzum informací.  Z toho vyplývá,  že polovina dotazovaných

respondentů žádné informační zázemí vytvořené nemá a 29% odpovědí nebylo

uvedených.

Nejvíce informačním zázemím disponují pedagogičtí pracovníci (83%). Tento

fakt poukazuje na tu skutečnost, že učitel  je tradičně  považován za informační

kanál především pro rodiče a specializace pedagoga a každodenní kontakt s rodiči

žáků tuto roli umocňuje. Předpokládám, že ti respondenti, kteří se vyjádřili k dané

problematice  záporně  (14%),  budou  pravděpodobně  pedagogy  z běžných

základních škol, zbylá 3% odpovědí nebyla uvedena.
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12. otázka: Účastníte se tvorby edukačních plánů pro žáky s PAS?

Více jak polovina psychologů uvedla (58%), že se aktivně podílí na tvorbě a

aktualizacích edukačních plánů pro žáky s PAS. Děje se tak většinou na základě

žádosti  o  konzultaci  ze  strany  pedagogů  a  nebo  psychologové  působí  jako

externisté v SPC. V 34% odpovědí bylo uvedeno, že se psychologové na tvorbě

edukačního plánu nepodílí a v 8% neodpověděli vůbec.

U  psychiatrů  jsem  se  setkala  ve  výsledném  vyhodnocení  této  otázky

v naprosté většině s  nezájmem se k této problematice vyjadřovat. 7% odpovědí

odpovědělo,  že  se  na  edukačních  plánech  spolupodílí.  Zbylých  7%  se  k této

problematice vyjádřilo negativně.
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13. otázka: Kontaktoval/a jste někdy v rámci vaší profese jiného odborníka za

účelem konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano, napište jakého.)

Z grafu  vyplývá,  že  převážná  většina  respondentů  (psychologové  –  67%,

psychiatři  –  64%)  během  své  praxe  kontaktovali  jiné  odborníky  za  účelem

odborné konzultace konkrétního případu jedince s PAS. Psychologové nejčastěji

uváděli (cituji):

„V ětšinou  telefonicky  konzultuji  s kolegou  (pedopsychiatr)  na  našem

oddělení.“

„Prostřednictvím emailu jsem v kontaktu s kolegy z SPC, kde působím jako

externista.“

„Telefonicky konzultuji  se školou – nejčastěji  se speciálním pedagogem a

někdy také s výchovným poradcem.“

„Pokud potřebuji, mám možnost obrátit se na sdružení APLA.“

„Samozřejmě  jsem  v kontaktu  se  všemi  školami,  do  kterých  moji  klienti

dochází.“

V 33% odpovědí psychologové uvedli, že nekonzultují.

Psychiatři podobně jako psychologové (64%) nejčastěji konzultují s (cituji):

„Pokud se stane, že potřebuji radu od jiného specialisty, nejčastěji si vyberu

psychologa.“
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„Nestává se moc často, že potřebuji radu od jiného specialisty, ale většinou

v takovém případě kontaktuji neurologa.“

„Mám smlouvu s rodinným terapeutem,  který  mi  podle  potřeby poskytuje

informace o konkrétním pacientovi.“

(sociální pracovník) „Kontaktoval jsem ho kvůli státní finanční podpoře pro

mého pacienta.“

„Stane  se,  že  si  rodiče  pacienta  vyžádají,  abych  vzal  v úvahu  i  názor

speciálního pedagoga.“

Z grafu  dále  plyne,  že  v 29%  odpovědí  psychiatři  nekonzultují  a  v 7%

odpovědí se k dané problematice nevyjádřili.
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14. otázka:  Byl/a jste kontaktován/a kolegou z jiného oboru za účelem

odborné  konzultace  problematiky  klienta  s PAS? (Pokud  ano,  napište

kým.)

Z grafu vyplývá, že převážná většina respondentů z výzkumného vzorku

psychologů  odpověděla  záporně  (71%).  Ostatní  respondenti  (29%)

odpověděli, že během své praxe byli kontaktováni kolegou z jiného oboru, a

to  za  účelem  konzultace  problematiky  konkrétního  klienta  s PAS.

Psychologové nejčastěji uváděli lékaře (bez uvedené odbornosti) a pedagogy.

V druhém grafu  nejsou výsledné hodnoty  již  tolik  markantně  rozdílné

jako v grafu prvním a hlavně poměrná část kladných odpovědí se viditelně

navýšila  (64%).  V uvedených  odpovědích  se  nejčastěji  objevovali  jako

iniciátoři  odborné  konzultace  psychologové,  speciální  pedagogové  a

zaměstnanci SPC. Již méně respondentů z tohoto výzkumného vzorku uvedlo,

že během své praxe nebyli z důvodu odborné konzultace konkrétního případu

jedince  s PAS  kontaktováni  (22%)  a  ostatní  dotazovaní  respondenti  se  k

otázce nevyjádřili (14%). 

Dovoluji si tvrdit (bez znevážení jakékoli profese), že získané výsledky

poukazují na to, jak ovlivňují jedince při výběru odborného konzultanta jeho

vlastní zkušenosti a vědomosti.
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15. otázka: Znáte vyhlášky č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. o

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných?

Nejčastější  odpovědí  u  psychologů  byla  obecná představa  (54%) o  těchto

vyhláškách, dále se někteří z nich vyjádřili, že se v nich orientují (29%). Fakt, že

vyhlášky neznají, uvedlo již méně respondentů (13%) a nejméně respondentů tyto

vyhlášky  podrobně  zná  (4%).  Vyvozuji  z toho,  že  nadpoloviční  většina

dotazovaných psychologů vede tyto vyhlášky v patrnosti, což je vzhledem k jejich

profesi adekvátní.

Psychiatři z velké části (79%) na tuto otázku neodpověděli. Tto, že vyhlášku

neznají, uvedla jen část dotazovaných psychiatrů (14%) a nejméně respondentů

(7%)  má  o  těchto  vyhláškách  obecnou  představu.  Tento  výsledek  je  velmi

zarážející,  nicméně  jej  přisuzuji  nedostatečnému  kritickému  sebehodnocení

psychiatrů a velkému nezájmu o aktivity přesahující lékařské kompetence.
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Nejlépe  orientováni  v legislativě  jsou  pedagogičtí  pracovníci.Tímto  se

potvrzuje  můj  předpoklad,  jelikož  vyhlášky  svou  povahou  spadají  do  resortu

školství.  V tomto  výzkumném  vzorku  se  objevilo  nejvyšší  procento

z dotazovaných  odborníků,  kteří  mají  dobrou  znalost  těchto  vyhlášek  (24%).

Převážná většina pedagogických pracovníků uvedla, že se ve vyhláškách dobře

orientuje (45%) a méně respondentů má o těchto vyhláškách obecnou představu

(28%). Pouze jeden respondent uvedl, že tyto vyhlášky nezná (3%).

284



16.  otázka:  Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky  a

rodinami s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

K této  otázce  se  většina  dotazovaných  ve  výzkumném  vzorku

psychologů(58%)  vyjádřila,  že neshledává  interakci  mezi  odborníky a  laickou

společností  na  dobré  úrovni.  Poměrně  menší  procento  respondentů(34%)  se

domnívá,  že  komunikace  mezi  oběma  stranami  je  na  dobré  úrovni.  Zbytek

psychologů(8%) na tuto otázku neuvedlo žádnou odpověď.

Naproti  tomu  psychiatři  se  shodli  ve  vysokém  procentu  (56%)  kladných

odpovědí.  Dále  pak  se  dá  z grafu  vyčíst  stejné  procentuální  zastoupení

v uvedených odpovědích o špatné interakci a nezodpovězením této otázky (22%). 

Takovéto výsledky se dají přisoudit s největší pravděpodobností povšechným

zkušenostem  každého  z dotazovaných  s interaktivním  procesem  komunikace

s laickou veřejností.
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17. otázka: Myslíte si, že efektivně funguje komunikace mezi odborníky

v rámci  holistického  přístupu  k  rodinám  s jedinci  s PAS?  (Své  tvrzení

odůvodněte.)

Tato  otázka  zjišťovala  názor  na  interakci  mezi  odborníky  v holistickém

přístupu  ke  klientům  s PAS.  Výsledkem  je,  že  naprostá  většina  z obou

výzkumných vzorků zastává názor, že interakce je na špatné úrovni. Konkrétně u

psychiatrů uvedlo (97%) zápornou odpověď a pouze (7%) si myslí, že interakce

probíhá na dobré úrovni.

Psychologové  sice  byli  optimističtější,  (33%)  shledalo  situaci  během

holistické péče za dobrou, avšak stále nadpoloviční většina (67%) se postavila na

druhou stranu.

Tyto  výsledky  se  mi  jeví  jako  naprosto  nepřijatelné  a  neodpovídající

současným  tendencím a trendům.  Proto  bych  pokládala  za  nutné apelovat  již

během studia na všechny budoucí odborníky a předávat jim fakt, že tato vzájemná

interakce  je  naprosto  nezbytná  pro  další  vývoj  péče  o klienty  s PAS a jejich

rodiny.
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21 Závěr praktické části

Otázka poskytování  služeb jedincům s PAS a jejich rodinám se v průběhu

jednoho roku stala předmětem dotazníkového šetření, které jsem orientovala na

výzkumné soubory – rodiče jedinců s poruchami autistického spektra, psychiatry,

psychology  a pedagogické  pracovníky.  V tomto  dotazníkovém šetření  jsem se

zaměřila na problematiku kooperace mezi zmíněnými odborníky mezi sebou, ale

také  mezi  nimi  a  rodinou  jedince  s PAS,  dále  jsem  sledovala  charakter

poskytované péče a snažila jsem se zachytit i subjektivní názor respondentů na ni.

Získané odpovědi jsem zpracovala do grafické podoby, slovně  vyhodnotila a u

těch  odpovědí,  které  to  svou  povahou  umožňovaly,  jsem  provedla  celkové

porovnání.

Z výsledků   dotazníků určených rodičům jedinců  s PAS lze vyčíst,  že péče

skutečně  neodpovídá představám těch,  jimž  by  měla  být  poskytována.  Ale je

nutné  rozlišit  mezi  jednotlivými  odborníky  z výzkumného  vzorku.  Přístup  ze

strany  pedagogických  pracovníků  k žákům s PAS a k jejich  rodinám je  podle

mínění respondentů tím nejlepším.

V porovnání  s ostatními  odborníky  z výzkumného  vzorku  získali  nejhorší

výsledky psychiatři.  V převážné většině  se v jejich odpovědích potvrzovala má

domněnka o tom, že jako specialisté  upřednostňují  samostatný nekooperativní

systém práce, což se do jisté míry také projevilo na neochotě spolupracovat při

vyplňování zaslaných dotazníků.

Z  výsledků dotazníků  určených  psychologům  nelze  vyhodnotit,  zda  při

výkonu  své  odborné  praxe  jsou  či  nejsou  kooperativní,  zda  jejich  přístup  ke

klientům  je  či  není  ten  správný,  zda  poskytované  služby  se  zdají klientům

adekvátní apod. Výsledky ukazují na to, že psychologové se pohybují v širokém

variabilním  poli  profesionality,  což  se  ale  nevylučuje  s tím,  aby  se  dále  po

odborné stránce rozvíjeli.

Pedagogičtí  pracovníci  získali  v dotazníkovém šetření  nejlepších  výsledků.

Jejich  otevřenost  vůči  jiným  odborníkům  je  evidentní  v převážné  většině

odpovědí.  Vysvětluji  si  to  tím, že pedagogická profese je založena hlavně  na

vzájemné výměně názorů s ostatními. Argumentem pro pedagogy je fakt, že jsou
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s žáky  s PAS  téměř  v každodenním  kontaktu  a  s jejich  rodiči  mají  možnost

hovořit častěji než psychiatři nebo psychologové. To zajisté vede nejen k lepšímu

subjektivnímu vnímání pedagogů ze strany rodičů, ale také k tomu, že pedagog je

na  konkrétním  případu  žáka  s PAS  osobně  interesován  a  tím  i  podněcován

k dalším intervencím při poskytování péče těmto žákům a jejich rodičům.
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Závěr

V diplomové  práci  jsem  se  zabývala  problematikou  poruch  autistického

spektra,  a  to  z hlediska  tří  vědních  oborů  –  lékařského,  psychologického,

pedagogického  a  z hlediska  rodičů  jedinců  s poruchami  autistického  spektra.

V teoretické  části  jsem  popisovala  profesní  psychiatrické,  psychologické  a

pedagogické  přístupy  k jedincům  s poruchami  autistického  spektra  a  k jejich

rodinám a v části praktické jsem ověřovala tato teoretická fakta v praxi pomocí

dotazníkového šetření.

Snažila  jsem  se  poukázat  na  význam  jednotlivých  profesí  –  psychiatrů,

psychologů  a  pedagogů  v  péči  o  jedince s PAS a  jejich  rodinu.  Široká škála

patologických projevů v chování a jednání těchto jedinců mne vedla k zamyšlení,

zda současný izolovaný systém péče o tyto jedince je tím optimálním. Je očividné,

že  současné  postupy  uplatňované  v interakci  s jedinci  s PAS přináší  pozvolné

výsledky a i profesionálové z jednotlivých vědních oborů  zajisté pociťují potřebu

nacházet inovační řešení otázek spojených s pervazivními vývojovými poruchami.

Ovšem i přes to, že kooperativní tendence jsou soudobým trendem široké vědecké

společnosti,  dotazníkové šetření dokazuje, že realita se od těchto snah znatelně

liší.

Jak  psychiatři,  tak  psychologové,  tak  i  pedagogičtí  pracovníci  disponují

diagnostickými  a následnými  intervenčními  možnostmi pro jedince s PAS. Ty

vychází z povahy jejich povolání a nelze určit, která z nich je správná a která ne.

Lze ale s jistotou konstatovat,  že chceme-li  dosáhnout nových  diagnostických,

terapeutických a prognostických výsledků v oblasti poruch autistického spektra, je

podstatné  zachovat  již  nalezená  řešení  v rámci  jednotlivých  vědních  oborů  a

aplikovat je společně s s těmi ostatními.

Mým názorem je, že v současné době existuje v ČR ucelený systém služeb

pro jedince s poruchami autistického spektra a pro jejich rodiny,  zároveň si ale

myslím, že je to otázka několika příštích let, než tento systém bude plně funkční.
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Seznam zkratek

� AAPEP – psychoedukační  profil  pro dospívající  a dospělé  (Adolescent

and Adult Psychoeducational Profile)

� ABA – vs. ABLLS – aplikovaná behaviorální analýza

� ABC – dotazník autistického chování (Autism Behavior Checklist)

� ADI–R  –  standardizované  diagnostické  interwiev  (Autism  Diagnostic

Interview – Revised)

� ADOS – diagnostická observační škála (Autism Diagnostic Observation

Schedule)

� APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

� AS – Aspergerův syndrom

� A. S. A. S. – screeningová metoda detekce Aspergerova syndromu (The

Scale for Asperger´s syndrome)

� ASQ  –  screeningová  metody  formou  dotazníku  (Autism  Screening

Questionaire)

� ASSQ  –  screeningový  dotazník  pro  Aspergerův  syndrom  (Asperger

Syndrome Screening Questionnaire)

� AUTISTIK – AUTISTIK:  společnost  pro pomoc mentálně  postiženým;

Občanské sdružení pomáhající lidem s autismem

� B-G test - Bender – Gestalt test

� BSE  –  sumarizovaná  behaviorální  vývojová  škála  (Summarised

Evaluation Scale)

� BSID – škála Bayleyové (Bayley Scales of Infant Development)

� DA – dětský autismus

� DACH – Dětské autistické chování – diagnostická dotazníková metoda

� dg. - diagnóza

� DSM - Diagnostický a statický manuál duševních poruch

� EU – Evropská unie 

� CARS – Škála dětského autistického chování

� CAST  –  test  (screeningová  metoda)  detekce  Aspergerova  syndromu

v dětství (Childhood Asperger Syndrome Test)
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� CATO – semiprojektivní test na zjišťování mezilidských vztahů v rodině a

v širším sociálním prostředí dítěte (Children´s Appercepation test Orientation)

� CNS – centrální nervový systém

� CT - počítačová tomografie 

� ČLK – Česká lékařská komora 

� ČR – Česká republika

� CŽV – celoživotní vzdělávání 

� DISCO – semistrukturovaný rozhovor pro děti a dospělé s komunikační a

sociální  poruchou  (Diagnostic  Interview  for  Social  and  Communication

Disorders)

� DOI – Test duševního obzoru a informovanosti

� DVD – Digital Video Disc

� E-2  Form  –  diagnostický  dotazník  –  informačně  sběrný  (Diagnostic

Checklist)

� EEG - elektroencefalografie

� EVVO – Environmentální vzdělávání a osvěta

� fMRI - funkční magnetická rezonance 

� FN – fakultní nemocnice

� G – Test – test pro děti se suspektním Aspergerovým syndromem

� GARS – Gilliamova hodnotící škála pro autismus (Gilliam Autism Rating

Scale)

� GFCF - Gluten Free Casein Free diet

� HBS – škála handicapu, chování a schopností (Schedule of Handicaps and

Behavior and Skills)

� CHAT – screeningová metoda určená pro jedince raného věku (Checklist

for Autism in Toddlers)

� ICD  -  International  Classification  of  Diseases  and  Related  Health

Problems (v originále Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených

zdravotních problémů)

� IPPP ČR – Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR

� IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

� IQ – inteligenční kvocient

� IVP – individuální vzdělávací plán 

291



� K-ABC – Kaufmannova hodnotící testová baterie (Kaufmann Assesment

Battery for Children)

� KBT – kognitivně behaviorální terapie

� LIPS test – test, který doposud nebyl ověřen v ČR;  původně to byl test

určený pro sluchově postižené jedince

� MKN  –  Mezinárodní  statistická  klasifikace  nemocí  a  přidružených

zdravotních problémů

� MP – metodik prevence

� MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

� MRI - zobrazovací magnetická resonance

� MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

� OSZ – Obrázkově slovníková zkouška

� PAS – poruchy autistického spektra

� PC – personal computer; počítač

� PDD – NOS - jinak nespecifikované pervazivní vývojové poruchy

� PDDST  –  screeningová  metoda  pervazivních  vývojových poruch

(Pervasive Developmental Disorders Screening Test)

� PDW - Pražský dětský Wechsler

� PedF UK – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

� PEP-R – psychoedukační profil (Psychoeducational profile – Revised)

� PET - pozitronová emisní tomografie 

� PL-ADOS  –  observační  škála  pro  „nemluvící“  (Pre-Linguistic  Autism

Diagnostic Observation Schedule)

� PPP – pedagogicko psychologická poradna

� PŠD – povinná školní docházka

� PVP – pervazivní vývojové poruchy

� Sb. – Sbírka zákonů České republiky

� S-B IV. – Stanford-Binetova zkouška – IV. revize

� SON-R 2,5 – 7 – neverbální test inteligence

� SP – speciální pedagog

� SPC – speciálně pedagogické centrum

� SPECT - jednofotónová emisní tomografie

� SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

� ŠP – školní psycholog 
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� TEACCH -  edukační program - Treatmen and Education of Autistic and

Communication handicapped Children

� TP – tělesně postižený

� TPBA  –  semistrukturovaná  kvalitativní  škála  (Transdisciplinary  Play-

Based Assessment)

� T-S-I  2000  R  –  Amthauerův  test  struktury  inteligence WAIS-R  -

Wechslerova revidovaná intelektová škála

� UK – Univerzita Karlova

� VHS – Video Home System

� VIT – Váňův inteligenční test 

� VP – výchovný poradce

� WISC–III - Wechslerova inteligenční škála pro děti

� ZTP – zdravotně tělesně postižený

� ZTP/ P – zdravotně tělesně postižený/ průvodce
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Příloha č. 1

Dobrý  den,  jmenuji  se  Jiřina  Jenčíková  Kahounová  a  jsem  studentkou  
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK v Praze – obor speciální pedagogika - učitelství.

 Představuji Vám dotazník vytvořený pro mou diplomovou práci. Tímto dotazníkem 
se pokouším zmapovat situaci rodin s dětmi s poruchami autistického spektra (dále jen 
PAS).  Pozornost  zaměřuji  především  na  komplexnost  poskytované  péče  lékaři, 
psychology a pedagogy těmto rodinám a dětem v nich. Dále sleduji  vzájemné vztahy 
mezi lékaři, psychology a pedagogy při péči o jedince s poruchou autistického spektra, a 
to především v době povinné školní docházky..   

Proto Vás rodiče oslovuji, a žádám vás o vyplnění tohoto dotazníku.
Získané informace uvedu v diplomové práci zcela anonymně.

      (Pozn.: je možné zatrhnout více odpovědí.)

1. Ve kterém roce se vaše dítě narodilo?.................................................................

2. Jakého pohlaví je vaše dítě? (nehodící se škrtněte) ..........
3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?.............................................................

4. Napište okres místa bydliště:................................................................................

5. Má vaše dítě s PAS sourozence?

 ano

 ne

6. Porod byl:

 v termínu

 před termínem

 po termínu

7. Jaká byla poporodní odborná péče?

 vyhovující

 dostačující

 nedostačující

8. Mělo vaše dítě po porodu zdravotní komplikace? (Pokud ano, napište jaké.)

 bez komplikací

 s komplikacemi.......................................................................................................



9. Byly Vám při odchodu z nemocnice (po porodu) poskytnuty informace o 

zdravotním stavu Vašeho dítěte?

 vyhovující

 dostačující

 nedostačující

10. Kdo vám tyto informace poskytnul?

 lékař

 zdravotní sestra

 jiné............................................................................................................................

11. V kolika letech byla Vašemu dítěti stanovena diagnóza pervazivní vývojová 

porucha (dále dg. PVP)?.......................................................................................

12. Kdo Vám sdělil jako první pravděpodobnost této diagnózy?

 dětský psychiatr

 psycholog

 neurolog

 domněnka rodiče
 

jiné.................................................................................................................................

13. Kdo tuto diagnózu stanovil?

 dětský psychiatr

 psycholog

 neurolog

 jiné............................................................................................................................



14. Kde byla diagnóza stanovena?

 středisko rané péče

speciálně pedagogické centrum

 zdravotní zařízení

 stacionář

 psychologická ambulance

 jiné............................................................................................................................

15. Jak dlouho trval proces stanovení dg. PVP?

 14 dní

 1 měsíc

 6 měsíců

 jiné............................................................................................................................

16. Na základě jakých vyšetření byla tato diagnóza stanovena?.............................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

17. Na jakého odborníka jste se obrátili po stanovení této diagnózy? (Popř. kdo 

vám jej doporučil?)................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

18. V jakých zařízeních či u jakých odborníků jste s Vaším potomkem klienty?

 stacionář

 psychiatrie

 neurologie

 praktický lékař

 speciálně pedagogické centrum

 psycholog (psychologická ambulance)

 jiné............................................................................................................................



19. Jaký  je  Váš  názor  na  možnosti  zajištění  vzdělávacích  potřeb  jedincům 

s PAS?

 dostatek vzdělávacích možností

 nedostatek vzdělávacích možností

20. Jaký je Váš názor na možnosti zajištění volnočasových aktivit pro jedince 

s PAS?

 dostatek volnočasových aktivit

 nedostatek volnočasových aktivit

21. Jaké výhody poskytované státem využíváte?......................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

22. Kdo Vám poskytnul inofrmace o těchto výhodách?...........................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

23. Učí se Vaše dítě ve škole podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen 

IVP)?

 ano

 ne

24. Kdo sestavoval tento IVP?

 pedagog

 psycholog

 jiné............................................................................................................................

25. Podílel/a jste se aktivně na sestavování tohoto IVP?

 ano

 ne



26. Využívá Vaše dítě asistenčních služeb?

 ano

 ne

27. Čí zaměstnanec je tento asistent?

 škola

 soukromá agentura

 stacionář

 jiné............................................................................................................................

28. Víte,  jaká je  náplň práce  speciálního pedagoga a jak získává potřebnou 

kvalifikaci pro výkon teté profese?

- náplň práce:............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika
 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 jakákoliv zkušenost s jedincem s postižením či znevýhodněním

29. Víte,  jaká  je  náplň  práce  výchovného  poradce  a  jak  získává  potřebnou 

kvalifikaci pro výkon teté profese?

- náplň práce:............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika
 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 absolvent vysokoškolského studia (pedagogického směru + 

studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na VŠ



30. Víte,  jaká  je  náplň  práce  školního  psychologa  a  jak  získává  potřebnou 

kvalifikaci pro výkon teté profese?

- náplň práce:............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 absolvent vysokoškolského studia (pedagogického směru + 

studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na VŠ

31. Víte,  jaká  je  náplň  práce  metodika  prevence  a  jak  získává  potřebnou 

kvalifikaci pro výkon teté profese?

- náplň práce:............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 absolvent vysokoškolského studia (pedagogického směru + 

studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na VŠ

32. S kým jste nejčastěji v kontaktu ve škole, kterou navštěvuje vaše dítě?

 ředitel

 třídní učitel / speciální pedagog

 výchovný poradce

 školní psycholog

 metodik prevence

 osobní asistent

 asistent pedagoga



33. S kým jste nikdy nebyl/a v kontaktu ve škole, kterou navštěvuje Vaše dítě?

 ředitel

 třídní učitel / speciální pedagog

 výchovný poradce

 školní psycholog

 metodik prevence

 osobní asistent

 asistent pedagoga

34. Pokud  jste  byl/a  v kontaktu  se  speciálním  pedagogem,  výchovným 

poradcem,  školním  psychologem  nebo  metodikem  prevence,  napište 

z jakého důvodu:....................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

35. Přemýšlel/a  jste  o možnostech Vašeho dítěte  po ukončení  povinné školní 

docházky? (Pokud ano, napište je.)

 ano............................................................................................................................

 ano, ale nenacházím řešení

 ne

36. Jste spokojen/a s péčí o vaše dítě v rámci školy?................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Za vyplnění dotazníků a tím i za pomoc při psaní mé diplomové práce děkujii. 

Jiřina jenčíková Kahounová



Příloha č. 2

Dobrý  den,  jmenuji  se  Jiřina  Jenčíková  Kahounová  a  jsem  studentkou  
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK v Praze – speciální pedagogiky – učitelství.

Obracím se na Vás s žádostí  o vyplnění  níže přiloženého dotazníku,  který bude 
součástí  mé  diplomové  práce,  v níž  se  zabývám  komplexností  poskytované  péče 
rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra (dále PAS). Dále sleduji  vzájemné 
vztahy mezi lékaři, psychology a pedagogy při péči o jedince s poruchou autistického 
spektra, a to především ve věku povinné školní docházky.

Získané informace uvedu v diplomové práci zcela anonymně.
(Pozn.: je možné zatrhnout více odpovědí.)

1. Jak dlouho vykonáváte praxi v oboru dětské psychiatrie?
 méně než 10 let
 více než 10 let a méně než 20 let
 více než 20 let

2. Absolvoval/a  jste  v předešlých  letech  nějaké  odborné  školení,  seminář, 
konferenci či stáž? (Napište rok takové poslední aktivity.)...............................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Scházíte  se  pravidelně  s kolegy  z  Vašeho  oboru?  (Pokud  ano,  napiště 
důvod.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

4. Scházíte se pravidelně s kolegy z jiných oborů?
 ano
 ne

5. Kde vykonáváte svou odbornou praxi?
 soukromá ordinace
 ordinace v nemocnici
 jiné

6. Kolik máte v současné době klientů s PAS?.......................................................



7. Kdo doporučil  rodičům (zákonným zástupcům)  jedinců  s PAS,  aby Vás 
kontaktovali?

 neonatolog
 pediatr
 neurolog
 psycholog
 třídní učitel / speciální pedagog
 výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence
 bez doporučení
 jiné...........................................................................................................................

8. Jak  dlouho  probíhá  sezení  s klientem s PAS a  s jeho  rodiči  (zákonnými 
zástupci)?

 méně než 1 hodinu
 více než 1 hodinu
 více než 2 hodiny
 více než 3 hodiny

9. Jak často jste s klienty s PAS a s jejich rodiči v kontaktu?
 denně
 1x týdně
 1x za 14 dní
 1x za rok
 až 5x ročně
 jiné...........................................................................................................................

10. Měl/a jste obvykle k dispozici  při  vstupním vyšetření  klienta s PAS jeho 
dokumentaci (zpráva z pediatrie, z psychologie, ze školy apod.)?

 ano
 ne

11. Jaké diagnostické nástroje používáte při suspektní dg. PAS?..........................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Jak dlouho trvá potvrzení (stanovení) diagnózy PAS?
 do 6 měsíců
 do 1 roka
 nad 1 rok

13. Jaký druh terapie preferujete?
 farmakologická terapie
 nefarmakologická terapie
 kombinace farmakologické a nefarmakologické terapie



14. Používáte při kontaktu s klientek s PAS formy alternativní  komunikace? 
(Pokud ano, napište jaké.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

15. Víte, co je to strukturované učení? (Pokud ano, stručně charakterizujte.)
 ano...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................
 ne

16. Jste  zastáncem  efektivního  využívání  alternativních  terapií  u  jedinců 
s PAS?

 ano
 ne

17. Máte vytvořené informační zázemí pro rodiče (zákonné zástupce) jedinců 
s PAS? (Pokud ano, napište jakou formou.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

18. Víte,  jaká je náplň práce speciálního pedagoga a jak získává potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profese?

- náplň práce:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 jakákoliv zkušenost s jedincem s postižením či znevýhodněním

19. Víte,  jaká je  náplň  práce  výchovného poradce  a  jak  získává  potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profese?

- náplň práce:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 absolvent vysokoškolského studia (pedagogického směru + 

studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na VŠ



20. Víte,  jaká  je  náplň  práce  školního  psychologa  a  jak  získává  potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profes?

- náplň práce:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 absolvent vysokoškolského studia (pedagogického směru + 

studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na VŠ

21. Víte,  jaká  je  náplň  práce  metodika  prevence  a  jak  získává  potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profes?

- náplň práce:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 absolvent vysokoškolského studia (pedagogického směru + 

studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na VŠ

22. Účastníte se tvorby edukačních plánů pro žáky s PAS?
 ano
 ne

23. Jaký  je  Váš  názor  na  význam  osoby  výchovného  poradce,  školního 
psychologa a metodika prevence v interakci s jedincem s PAS?......................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

24. Jaký  je  Váš  názor  na  význam  osoby  speciálního  pedagoga  v interakci 
s jedincem s PAS?.................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

25. Kontaktoval/a jste někdy v rámci Vaší profese jiného odborníka za účelem 
konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano, napište jakého.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

26. Byl/a  jste  kontaktován/a  kolegou  z jiného  oboru  za  účelem  odborné 
konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano, napište kým.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne



27. Znáte  vyhlášky  č.  72/  2005  Sb.  o  poskytování  poradenských  služeb  ve 
školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných?

 znám
 orientuji se
 mám obecnou představu
 neznám

28. Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky  a  rodinami 
s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

29. Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky  v rámci 
holistického přístupu k rodinám s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

30. Jaký je Váš názor na latenci poruch autistického spektra ve společnosti?.....
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Za vyplnění dotazníků a tím i za pomoc při psaní mé diplomové práce děkuji. 

Jiřina jenčíková Kahounová



Příloha č. 3

Dobrý  den,  jmenuji  se  Jiřina  Jenčíková  Kahounová  a  jsem  studentkou  
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK v Praze – speciální pedagogiky – učitelství.

Obracím se na Vás s žádostí  o vyplnění  níže přiloženého dotazníku,  který bude 
součástí  mé  diplomové  práce,  v níž  se  zabývám  komplexností  poskytované  péče 
rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra (dále PAS). Dále sleduji  vzájemné 
vztahy mezi lékaři, psychology a pedagogy při péči o jedince s poruchou autistického 
spektra, a to především ve věku povinné školní docházky.

Získané informace uvedu v diplomové práci zcela anonymně.
(Pozn.: je možné zatrhnout více odpovědí.)

1. Jak dlouho vykonáváte psychologickou praxi?
 méně než 10 let
 více než 10 let a méně než 20 let
 více než 20 let

2. Kde jste získal/a potřebné vzdělání pro výkon své profese?
 filosofická fakulta
 pedagogická fakulta
 jiné

3. Absolvoval/a  jste  v předešlých  letech  nějaké  odborné  školení,  seminář, 
konferenci či stáž? (Napište rok takové poslední aktivity.)...............................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Scházíte  se  pravidelně  s kolegy  z  Vašeho  oboru?  (Pokud  ano,  napiště 
důvod.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

5. Scházíte se pravidelně s kolegy z jiných oborů?
 ano
 ne

6. Kde vykonáváte svou odbornou praxi?
 soukromá ordinace
 ordinace v nemocnici
 jiné

7. Kolik máte v současné době klientů s PAS?.......................................................



8. Kdo doporučil  rodičům (zákonným zástupcům)  jedinců  s PAS,  aby Vás 
kontaktovali?

 neonatolog
 pediatr
 neurolog
 psychiatr
 třídní učitel / speciální pedagog
 výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence
 bez doporučení
 jiné...........................................................................................................................

9. Jak  dlouho  probíhá  sezení  s klientem s PAS a  s jeho  rodiči  (zákonnými 
zástupci)?

 méně než 1 hodinu
 více než 1 hodinu
 více než 2 hodiny
 více než 3 hodiny

10. Jak často jste s klienty s PAS a s jejich rodiči v kontaktu?
 denně
 1x týdně
 1x za 14 dní
 1x za rok
 až 5x ročně
 jiné...........................................................................................................................

11. Měl/a jste obvykle k dispozici  při  vstupním vyšetření  klienta s PAS jeho 
dokumentaci (zpráva z pediatrie, z psychiatrie, ze školy apod.)?

 ano
 ne

12. Jaké diagnostické nástroje používáte při suspektní dg. PAS?..........................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. Jak dlouho trvá potvrzení (stanovení) diagnózy PAS?
 do 6 měsíců
 do 1 roka
 nad 1 rok

14. Jaký druh terapie preferujete?
 farmakologická terapie
 nefarmakologická terapie
 kombinace farmakologické a nefarmakologické terapie



15. Používáte  při  kontaktu  s klienty  s PAS formy alternativní  komunikace? 
(Pokud ano, napište jaké.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

16. Víte, co je to strukturované učení? (Pokud ano, stručně charakterizujte.)
 ano...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................
 ne

17. Jste  zastáncem  efektivního  využívání  alternativních  terapií  u  jedinců 
s PAS?

 ano
 ne

18. Máte vytvořené informační zázemí pro rodiče (zákonné zástupce) jedinců 
s PAS? (Pokud ano, napište jakou formou.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

19. Víte,  jaká je náplň práce speciálního pedagoga a jak získává potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profese?

- náplň práce...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 jakákoliv zkušenost s jedincem s postižením či znevýhodněním

20. Víte,  jaká je  náplň  práce  výchovného poradce  a  jak  získává  potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profese?

- náplň práce...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 jakákoliv zkušenost s jedincem s postižením či znevýhodněním



21. Víte,  jaká  je  náplň  práce  školního  psychologa  a  jak  získává  potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profese?

- náplň práce...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 jakákoliv zkušenost s jedincem s postižením či znevýhodněním

22. Víte,  jaká  je  náplň  práce  metodika  prevence  a  jak  získává  potřebnou 
kvalifikaci pro výkon této profese?

- náplň práce...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- kvalifikace:  absolvent vysokoškolského studia – obor speciální pedagogika

 absolvent vysokoškolského studia – pedagogického směru
 absolvent vysokoškolského studia – obor není určující
 jakákoliv zkušenost s jedincem s postižením či znevýhodněním

23. Účastníte se tvorby edukačních plánů pro žáky s PAS?
 ano
 ne

24. Jaký  je  Váš  názor  na  význam  osoby  výchovného  poradce,  školního 
psychologa a metodika prevence v interakci s jedincem s PAS?......................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

25. Jaký  je  Váš  názor  na  význam  osoby  výchovného  poradce,  školního 
psychologa a metodika prevence v interakci s jedincem s PAS?......................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

26. Kontaktoval/a jste někdy v rámci Vaší profese jiného odborníka za účelem 
konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano, napište jakého.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

27. Byl/a  jste  kontaktován/a  kolegou  z jiného  oboru  za  účelem  odborné 
konzultace problematiky klienta s PAS? (Pokud ano, napište kým.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne



28. Znáte  vyhlášky  č.  72/  2005  Sb.  o  poskytování  poradenských  služeb  ve 
školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných?

 znám
 orientuji se
 mám obecnou představu
 neznám

29. Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky  a  rodinami 
s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

30. Myslíte,  že  efektivně  funguje  komunikace  mezi  odborníky  v rámci 
holistického přístupu k rodinám s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

31. Jaký je Váš názor na latenci poruch autistického spektra ve společnosti?.....
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Za vyplnění dotazníků a tím i za pomoc při psaní mé diplomové práce děkuji. 

Jiřina jenčíková Kahounová



Příloha č. 4

Dobrý  den,  jmenuji  se  Jiřina  Jenčíková  Kahounová  a  jsem  studentkou  
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK v Praze – speciální pedagogiky – učitelství.

Obracím se naVvás s žádostí  o vyplnění  níže přiloženého dotazníku,  který bude 
součástí  mé  diplomové  práce,  v níž  se  zabývám  komplexností  poskytované  péče 
rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra (dále PAS). Dále sleduji  vzájemné 
vztahy mezi lékaři, psychology a pedagogy při péči o jedince s poruchou autistického 
spektra, a to především ve věku povinné školní docházky.

Získané informace uvedu v diplomové práci zcela anonymně.
(Pozn.: je možné zatrhnout více odpovědí.)

1. Jakou profesi vykonáváte?
 speciální pedagog/ pedagog
 výchovný poradce
 školní psycholog
 metodik prevence

2. Absolvoval/a jste v předešlých letech nějaké odborné školení, seminář, 
konferenci či stáž? (Napište rok takové poslední aktivity.)...............................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Kolik žáků je na Vaší škole a kolik z toho má PAS?..........................................

4. Jak často jste s klienty s PAS a s jejich rodiči v kontaktu?
 denně
 obden
 1x týdně
 1x za 14 dní
 1x za měsíc
 nesetkávám se s rodiči, potřebné řeším prostřednictvím třídního učitele
 nejsem v kontaktu
 jiné...........................................................................................................................

5. Při  nástupu dítěte do Vaší  školy jste  měl/a k dispozici  jeho dokumentaci 
(zpráva z pediatrie, z psychologie, z psychiatrie apod.)?

 ano
 ne

6. Scházíte se pravidelně s kolegy Vaší profese? (Pokud ano, napiště důvod.)
 ano............................................................................................................................

.......................................................................................................................................
 ne



7. Konzultujete  pravidelně  s kolegy  z oboru  psychiatrie  a  psychologie 
problematiku žáků s PAS? (Pokud ano, napište, jak hodnotíte vzájemnou 
výměnu informací.)

 ano -    psycholog   psychiatr
 vstřícnost/ ochota vstřícnost/ ochota
 rutinně odpovídající odborník  rutinně odpovídající odborník
 odmítavý přístup  odmítavý přístup

 ne

8. Byl/a jste kontaktován/a kolegou z oboru psychiatrie za účelem odborné 
konzultace problematiky žáka s PAS? (Pokud ano, napište proč.)...............

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

9. Byl/a jste kontaktován/a kolegou z oboru psychologie za účelem odborné 
konzultace problematiky žáka s PAS? (Pokud ano, napište proč.)...................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

10. Co považujete za negativa vaší profese?
 příliš administrativy
 nedostatek času pro vykonávání profese
 nedostatek prostoru pro vlastní iniciativu
 velký počet žáků
 nízké platové ohodnocení
 nedostatek informací pro vykonávání profese
 obtížná komunikace s kolegy
 obtížná komunikace s externími odborníky
 obtížná komunikace s rodiči
 obtížná komunikace s vedením
 absence některé z pedagogických profesí
 jiné..........................................................................................................................

11. Jaké diagnostické nástroje používáte při suspektní dg. PAS?..........................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Účastníte se tvorby edukačních plánů pro žáky s PAS?
 ano
 ne



13. S kým spolupracujete na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů?
 třídní učitel
 rodiče
 psycholog
 psychiatr
 asistent pedagoga
 nekonzultuji
 jiné...........................................................................................................................

14. Podílíte se na koordinaci vzdělávání žáků s PAS po ukončení povinné školní 
docházky?

 ano
 ne

15. Informujete své kolegy o problematice PAS?
 ano
 ne

16. Provádíte prevenci sociálně patologických jevů ve vztahu k žákům s PAS?
 ano
 ne

17. Máte vytvořené informační zázemí pro rodiče (zákonné zástupce) jedinců 
s PAS? (Pokud ano, napište jakou formou.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

18. Znáte vyhlášky č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných?

 znám
 orientuji se
 mám obecnou představu
 neznám

19. Víte, jaké terapie žák podstoupil před nástupem do vaší školy?
 ano
 ne



20. S jakými odborníky spolupracujete v rámci komplexní péče o žáka s PAS?
 psycholog
 psychiatr
 pediatr
 výchovný poradce
 třídní učitel
 asistent pedagoga
 jiné..........................................................................................................................

21. Myslíte, že efektivně funguje komunikace mezi odborníky a rodinami 
s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

22. Myslíte, že efektivně funguje komunikace mezi odborníky v rámci 
holistického přístupu k rodinám s jedinci s PAS? (Své tvrzení odůvodněte.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

23. Používáte  při  kontaktu  s žákem  s PAS  formy  alternativní  komunikace? 
(Pokud ano, napište jaké.)

 ano...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 ne

24. Víte, co je to strukturované učení? (Pokud ano, stručně charakterizujte.)
 ano...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................
 ne

25. Jste zastáncem efektivního využívání alternativních terapií u žáků s PAS?
 ano
 ne

26. Osobní asistenci u žáků s PAS považujete za:
 nezbytnou
 vhodnou
 nepotřebnou



27. Znáte jméno krajského koordinátora pro oblast autismu, pod něhož Vaše 
škola spadá? Jméno:..............................................................................................

28. Jaký je Váš názor na latenci poruch autistického spektra ve společnosti?......
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Za vyplnění dotazníků a tím i za pomoc při psaní mé diplomové práce děkuji. 

Jiřina jenčíková Kahounová
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