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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá sociální komunikací u dětí 

s vysocefunkčním autismem v předškolním věku. Teoretický rámec práce je založen na 

popisu projevů a možností vzdělávání těchto dětí. Dále pak na vymezení pojmu sociální 

komunikace. V praktické části je zpracována případová studie sedmiletého chlapce 

s vysocefunkčním autismem. Největší pozornost je věnována vývoji a nácviku sociální 

komunikace. Jsou zde uvedeny a rozebrány konkrétní postupy a pomůcky, které se dají 

k nácviku sociální komunikace využít. 
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Annotation 

The submitted master thesis is dealing with social communication skills in pre-

school children with high functioning autism. Theoretical part is based upon description 

of symptoms and education possibilities of those children. Consecutively the social 

communication concept is defined. In practical part case study of seven years old boy 

with high functioning autism is presented. Main attention is paid to development and 

training of social communication skills. Specific ways and aids that are used to practice 

social communication are shown. 

2 



Úvod 

Problematice autismu se věnuji již od začátku studia vysoké školy, kdy jsem se 

stala členkou organizace pomáhající lidem sautismem. Jednou z jejích aktivit je 

poskytování osobní asistence. Náplň práce asistenta se liší dle požadavků rodičů. 

Nejčastěji se jedná o doprovody dětí s autismem ze školky či školy spojené s odpolední 

aktivitou. 

Právě jako osobní asistent pracuji již více než tři roky u sedmiletého chlapce 

(Filipa) s vysocefunkčním autismem. Téma své diplomové práce „Sociální komunikace 

u dětí s vysocefunkčním autismem v předškolním věku" jsem zvolila proto, že je to 

u Filipa jedna z nejvíce deficitních oblastí vývoje. Zároveň se bez funkční sociální 

komunikace není možné začlenit do běžného života a přicházet do styku s okolním 

světem. Díky dlouhodobému a pravidelnému kontaktu jsem měla možnost uvědomit si 

míru potřebnosti této oblasti v životě a současně mě zajímalo, jak je možné alespoň 

částečně tento deficit zlepšit. 

Hlavním zdrojem informací při psaní této diplomové práce bylo studium 

odborné literatury a mé vlastní zkušenosti s výchovou a vzdělávání dětí s poruchami 

autistického spektra. V neposlední řadě jsem vycházela také z informací získaných na 

konferencích a kurzech týkající se problematiky autismu. Nejvíce jsem čerpala ze 

vzdělávacího kurzu pořádaného občanským sdružením APLA Praha „Vysocefunkční 

autismus a Aspergerův syndrom" a z konference pořádanou občanským sdružením 

AUTISTIK, kde Hildě De Clerq přednášela téma „Myšlení v detailech. Problémy 

centrální koherence". Problematika autismu mě velice zajímá a v budoucnu bych sej í 

chtěla dále zabývat. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vymezení a charakteristika autismu 

Autismus (z řeckého autos = sám) je pervazivní vývojová porucha. Pervazivní 

(všepronikající) postižení zasahuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti. Je 

poruchou celkového vývoje a způsobu poznávání světa, což je příčinnou patogenního 

vývoje sociálních vztahů, afektivity a emotivity. Jedinec ztrácí schopnost najít 

a pochopit smysl světa. Lidé s autismem vykazují nedostatky především v oblastech 

komunikace, sociální interakce (sociálních vztahů a omezených vzorců chování) 

a představivosti (Thorová 2006). 

Hillová a Frithová (2003 in Hrdlička, Komárek 2004) definují autismus jako 

vývojové onemocnění charakterizované jak narušením sociální interakce a komunikace, 

tak repetitivním chováním a omezenými zájmy. 

Výskyt tohoto postižení se neustále zvyšuje, v 70. letech se např. uváděl poměr 

3 - 4 děti na 10 000. Ke konci osmdesátých let v kanadském výzkumu došli k poměru 

10-11 dětí s autismem na 10 tisíc narozených dětí. Jednadvacáté století přineslo 

výsledky nových epidemiologických studií a uděláme-li hrubý odhad z dostupných 

informací, docházíme k poměru 15/10 000 (http://www.praha.apla.cz/new/RS/). Nemusí 

se však jednat o faktické zvýšení výskytu autismu. Tento nárůst je zásluhou především 

lepší diagnostiky. Rozšířily se hranice diagnostických kritérií a zlepšila se schopnost 

odborníků autismus rozeznávat a diagnostikovat. 

Dřívější tvrzení, že autismus patří mezi řídce se vyskytující poruchy, dnes již 

neplatí. Mezi dětmi se vyskytuje frekventovaněji než Downův syndrom, rakovina, 

cukrovka nebo rozštěp páteře (Filipek 1999 in Thorová 2006). V České republice žije 

podle Thorové (2006) asi 60 000 osob s poruchami autistického spektra a ročně se 

narodí 540 dětí s tímto vývojovým postižením. 

Autistickými poruchami je postiženo více mužů než žen. Nejčastěji uváděným 

poměrem jsou 3 až 4 chlapci s autismem na jednu dívku. Hrdlička ve své práci uvádí 

poměr 4-5 : 1. 
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Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy 

psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, 

geneticky podmíněné vady). Často se přidružuje problematické chování rozdílné 

intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi 

změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. Často se také 

s autismem pojí hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita 

(http://www.praha.apla.cz/zakladni-udaie/o-autismu.html). 

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá 

se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické 

procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika 

těchto faktorů (http://www.auti stickaskol a. cz/auti srn us). Příčinou tedy není chybný 

výchovný přístup rodiny, jak se předpokládalo dříve. 

Mluvíme-li o autismu, máme obvykle na mysli širší skupinu pervazivních 

vývojových poruch, kterou nazýváme autistickým spektrem, tak jak jsou vymezeny 

vMKN 101. 

Pervazivní vývojové poruchy (Pervasive Developmental Disorders - PDDs) 

patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Obtížnost v zařazování 

dětí do určité kategorie pervazivních vývojových poruch a jejich vzájemné překrývání 

(typické pro vysocefunkční autismus a Aspergerův syndrom) vyvolaly v praxi potřebu 

vzniku všeobecného termínu, který by zastřešoval děti s co nej širší škálou i mírou 

symptomů. Ve světě se rozšířil a je v současné době používán termín poruchy 

autistického spektra, který zhruba odpovídá pervazivním vývojovým poruchám. Dle 

Thorové (2006) je však termín poruchy autistického spektra výstižnější, protože 

specifické deficity a abnormní chování jsou považovány spíše za různorodé než 

pervazivní. 

1 Mezinárodní klasifikace nemocí 
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2. Děti s vysocefunkčním autismem v předškolním věku 

2.1. Vysocefunkční autismus versus Aspergerův syndrom 

Vysocefunkční autismus a Aspergerův syndrom mají mnoho společných rysů. 

Podstatou sporu, který se odborníci již dlouho snaží řešit, je odpověď na otázku, zda 

existují dvě odlišné diagnostické skupiny, či pouze jedno kontinuum. Thorová (2006) ve 

své knize zmiňuje dva základní postoje : 

1. jedná se o jednu diagnostickou nozologickou jednotku (tzv. autismus s vyšším 

IQ) 
2. jedná se o dvě kategorie vyžadující odlišnou diagnózu 

V 90. letech 20. stol. převládal názor, že Aspergerův syndrom je druh autismu 

a pervazivní vývojová porucha, což znamená, že zasahuje do všech schopností dítěte. 

V současné době je vnímán jako dílčí kategorie v rámci poruch autistického spektra 

a má svá vlastní diagnostická kritéria. 

Základní deficit lidí s vysocefunkčním autismem a Aspergerovým syndromem 

se projevuje ve stejné klasické triádě oblastí. U obou diagnóz se také vyskytují 

problémy s motorikou. Poslední výzkumy ukazují na to, že rozdíly v motorice nejsou 

pro diagnózu signifikantní. Problémy s motorikou má 67% dětí s vysocefunkčním 

autismem a 50% dětí s Asperegerovým syndromem (Manjiviona 1998 in Thorová 

2006). Inteligence je v pásmu průměru či nadprůměru u dětí s vysocefunkčním 

autismem, i u dětí s Aspergerovým syndromem. U obou diagnóz se rovněž můžeme 

setkat se stejnými problémy s představivostí, se shodnými stereotypními zájmy či 

rituály. 

Nejznatelnější rozdíl je ve vývoji řeči a komunikace. U dětí s vysocefunkčním 

autismem je výrazně opožděný vývoj řeči, zatímco u Aspergerova syndromu jsou první 

slůvka a věty v normě, opožděný vývoj řeči dítě dožene a od pěti let je verbální myšlení 

v normě. Dítě s Asperegrovým syndromem má v pěti letech dobrou slovní zásobu a na 

rozdíl od dětí s vysocefunkčním autismem mluví plynule. Pro Aspergerův syndrom je 
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při komunikaci typické perfekcionistické vyjadřování, záliba v cizích slovech, potíže 

hlavně s pragmatickým kontextem a prozodií. Děti s vysocefunkčním autismem 

používají často agramatismy a mají potíže se syntaxem. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při srovnání vysocefunkčního autismu 

a Aspergerova syndromu najdeme více shod než rozdílů. Největší rozdíl je ve vývoji 

řeči a způsobu komunikace. 

Attwood (2005, str. 149) ve své knize k problematice diferenciální diagnózy 

vysocefunkčního autismu a Aspergerova syndromu píše : ,.Současné výsledky ukazují, 

že mezi uvedenými stavy nejsou velké rozdíly, vlastně by bylo možno říci, že mají více 

podobností než odlišností.". 

I když stále pokračují vědecké diskuze na téma diferenciální diagnostika, většina 

výzkumných prací dokazuje, že klinický obraz a projevy dětí s vysocefunkčním 

autismem a dětí s Aspergerovým syndromem si jsou velmi podobné (Wing 1981 in 

Lawson 2008). 

Z klinického hlediska jsou projevy dětí s poruchou autistického spektra velmi 

různorodé a diagnostická kritéria se překrývají. Vzhledem k variabilitě projevů 

syndromů bude vždy existovat skupina dětí, jejichž projevy nebudou spadat přesně ani 

do jedné kategorie (Thorová 2006). Vždy se budeme setkávat s dětmi, které spadají do 

diagnostické „šedé zóny", kdy si nebudeme vůbec jisti, která z uvedených dvou diagnóz 

je pro ně ta správná. 

2.2. Projevy dětí s vysocefunkčním autismem v předškolním věku 

Děti s vysocefunkčním autismem (VFA) se ve společnosti projevují často na 

první pohled bezproblémově. Což však znamená, že okolí je vůči nim méně tolerantní. 

Jedince, jejichž postižení je zdánlivě jen malé, vnímá společnost s daleko menšími 

sympatiemi a pochopením. Nároky kladené na někoho, kdo je zjevně těžce postižený, 

nebývají nikdy přehnané. Na toho, kdo se jeví „téměř normální" a má dobré dovednosti, 

schopnosti alespoň v některých oblastech, jsou požadavky často nerealisticky vysoké 
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(Howlin 2005). Okolí od dítěte s vysocefunkčním autísmem očekává adekvátní reakce, 

ať emoční, či sociální. Dítě však není schopno vyhovět požadavkům na něj kladeným 

a splnit očekávání okolí. Místo aby dostalo podporu, setkává se s kritikou a odmítáním, 

což vede k opakovaným pocitům selhávání, méněcennosti a podceňování. 

Často dochází k sociálním konfliktům ve společnosti díky velké upřímnosti dětí 

s vysocefunkčním autismem. Například při cestě v autobuse sedí naproti vám paní a dítě 

nahlas okomentuje její vzhled slovy, že je tlustá nebo že má divné vlasy. 

Děti s vysocefunkčním autismem mají omezenou představivost. Nedostatečná 

představivost způsobuje, že činnosti a aktivity dítěte jsou často omezené a stereotypní. 

Děti mají potíže vyplnit volný čas funkční rozvíjející aktivitou. Také zacházení 

s předměty či hračkami může být nestandartní a nefunkční. Deficity v představivosti se 

nejvíce projevují ve hře a v zájmech dítěte. Stává se, že dítě setrvává většinu času u hry 

nebo tématu svého zájmu a nechce aktivity střídat. V těchto případech je vhodné dětem 

nabízet jiné činnosti nebo různá pojetí jejich zájmu i v odlišných variantách (Thorová 

2006). 

Herní projevy dítěte mohou být nepatrně rozvité, ale často jsou stereotypní. Je 

narušena kvalita hry, její spontánnost, míra zapojení dítěte či radost ze sociální 

interakce (Beyer, Gammeltoft 2006). Pro tyto děti je těžké přijmout partnera nebo 

obměňovat zavedená pravidla hry. Často imitují scénky z počítačových her či pohádek 

a hrají různé hry dle modelu, který znají z počítačových her (pohádek), ale nejsou 

schopny tento model kreativně obměňovat. Pokud chce kamarád na hřišti pravidla 

poupravit či tam zavést nový prvek, nastává problém. 

Jeden z nejpatrnějších deficitů je ve fantazijní a společenské napodobující hře. 

Tyto hry se vyznačují hned několika problémovými částmi pro děti s VFA. V první řadě 

to může být právě fantazijní složka. Dítě může mít například ve svém vizuálním 

repertoáru pod pojmem strašidlo zařazeno několik konkrétních strašidel, se kterými již 

v nějaké formě (pohádky, maškarní) přišlo do kontaktu. Chce-li ale po něm zdravý 

vrstevník sdílení hry, kde figuruje strašidlo jemu neznámé, není schopno si obyčejně 

nějaké nové vymyslet. Další potíž bývá u těchto her v absenci pravidel, což dětem 

s VFA značně komplikuje situaci. Jsou nuceny číst neverbální signály a předvídat 
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chování a záměr zúčastněných, což je pro ně v mnohých případech velmi náročné 

(Jelínková 2001). 

Zájmy dětí sVFA jsou specifické a odlišné od svých vrstevníků. Dítě je 

fascinováno nějakým tématem a je od něho těžko odklonitelné. Obvyklý zájem bývá 

o neživé předměty. Mezi nejčastější oblasti zájmů u dětí s VFA patří dopravní systémy 

a prostředky (metro), mapy, počítače či číslice (Thorová 2006). 

Se stereotypy souvisí i to, že dítě může mít adaptační problémy a může celkově 

špatně snášet změny. Děti s VFA dokáží změnu přijmout, je ale potřeba, aby o ní byly 

dostatečně včas informováni a pomáhá také vizualizace (Bondy, Frost 2007). Může se 

to projevit tím, že pokud jedete na dovolenou do stejného města, dítě trvá na tom, 

abyste byli ubytováni ve stejném hotelu a také ve stejné pokoji. Stejně tak jakákoliv 

situace, která není běžná (oslavy, společenské akce) mu činí problémy. Je tam moc lidí, 

hluk a dítě se té situaci nedokáže přizpůsobit, neví, jak se má chovat. V té chvíli např. 

začne přeříkávat pasáž z nějaké pohádky (mluvní stereotypy) a nezajímá ho, že to může 

někoho rušit. Mohou také lpět na dodržování zcela identických procházek po stejném 

chodníku s návštěvou konkrétního místa a specifickým rituálním úkonem (koupě 

zmrzliny, časopisu každou středu) a to velmi neústupně (Schopler, Mesibov 1997). Dá 

se říci, že děti s VFA mohou byt v naplňování svých rituálů a stereotypů daleko 

urputnější, než děti nekomunikující a s těžší symptomatikou. Na rozdíl od nich dokáží 

děti s VFA okolí o své potřebě informovat, tudíž apelují tak dlouho, dokud nedosáhnou 

svého požadavku. 

U dětí s VFA se můžeme setkat s hypo či hypersenzitivou. Ať už s taktilní, 

sluchovou, čichovou nebo zrakovou. Někomu může vadit dotek nějakého materiálů, 

jinému vůně něčeho specifického. Často se také vyskytují abnormality v příjmu potravy 

(Haddon 2003). Může se to projevovat různě. Někomu vadí jídlo určité barvy, jiný 

nesnese, aby se jednotlivé druhy jídla na talíři dotýkaly, někdo může dokonce odmítat 

tuhou stravu. 
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2.3.Vzdělávání dětí s vysocefunkčním autismem v předškolním věku 

Je velice důležité, aby se s dítětem začalo správně pracovat již v předškolním 

věku. Předpokladem je však správné a včasné stanovení diagnózy. 

Pokud rodiče znají diagnózu před nástupem do mateřské školy (MŠ), mohou se 

sami rozhodnout, do jakého typu mateřské školy dítě zapíší, popř. jakou formu integrace 

zvolí. Nezbytná je samozřejmě porada s odborníkem. 

Každá volba má pro určité dítě své výhody a nevýhody. Vždy je třeba velice 

pečlivě zvážit všechna "pro" a "proti" a rozhodnout se podle možností a schopností 

u konkrétního dítěte a přihlédnout k jeho osobnosti. 

V současné době je vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra zakotveno 

ve školském zákonu (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání), ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a ve vyhlášce 

č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Dítě může být zapsáno do 

speciální třídy pro děti s autismem, do speciální třídy mezi děti s jiným handicapem 

nebo může být integrováno do běžné MŠ (http://www.msmt.cz/dokumentv/novy-

skolskv-zakonY 

Mezi odborníky zabývajícími se problematikou autismu není dosud shoda 

v názorech na to, zda mají být děti s autismem vzdělávány samostatně nebo 

s nepostiženými žáky nebo se žáky s jiným typem postižení. Na základě výsledků praxe 

je v současné době preferováno vzdělávání těchto žáků v samostatných třídách 

(Švarcová 2006). 

2.3.1. Speciální třída MŠ pro děti s autismem 

Ve speciálních třídách se vyučuje pomocí strukturovaného učení a jsou zde 

dodrženy tři opěrné body strukturovaného učení - individualizace, vizualizace 
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a strukturalizace. Dítě získá a osvojí si určité návyky a dovednosti. Je díky tomu i lépe 

připraveno do školy. 

Výhodou je malý počet dětí ve třídě a více pedagogických pracovníků. Ti mají 

odborné vzdělání v problematice autismu a v práci s dětmi s autismem. Kapacita jedné 

třídy pro děti s autismem je 4-6 dětí a starají se o ně 3 pedagogičtí pracovníci 

(http://www.vuppraha.cz/souborv/73 2005 Sb.txť). 

Organizace dne a činností ve třídě MŠ pro děti s autismem se od běžné třídy MŠ 

výrazně liší. Přestože jsou všechny děti přibližně stejně staré, jejich vývojová úroveň 

v jednotlivých oblastech rozvoje se výrazně liší. V jedné třídě MŠ pro děti s autismem 

se mohou sejít děti s různými stupni mentální retardace i bez ní, děti agresivní i pasivní, 

mluvící i nemluvící, děti sociálně zdatnější s dětmi odmítající jakoukoliv interakci nebo 

děti s různými zvláštnosti ve smyslovém vnímání. 

Velké rozdíly najdeme nejen mezi jednotlivými dětmi, ale i u jednoho 

konkrétního dítěte (tzv. nevyrovnaný vývojový profil). Např. pětileté dítě s autismem, 

bez mentální retardace, může v sociální oblasti dosahovat výkonů šestiletého 

vrstevníka, ale oblast kognitivních schopností hodnotíme na úroveň tří let. 

Hlavním těžištěm vzdělávání dětí s autismem ve speciální třídě MŠ je 

individuální práce s dítětem a individuální řešení konkrétních problémů. Každé dítě má 

sestavený individuální vzdělávací program, podle kterého pedagogové a asistenti 

postupují. Nové věci se každé dítě učí s pedagogem zvlášť, na odděleném místě, podle 

svých aktuálních schopností. Poté, co je zvládne, učí se je vykonávat samostatně a až 

pak společně s ostatními dětmi. Hlavním cílem práce v autistické třídě je především 

samostatnost žáků při plnění jednotlivých úkolů. Činnost musí být pro ně na první 

pohled jasná a jednotlivé úkoly musí být přiměřené jejich vývojové úrovni. 

Děti s autismem neumějí vnímat a chápat svět a především mezilidské vztahy 

jako jejich vrstevníci. Speciální třídy pro děti s autismem umožňují specifický přístup 

k výchově a vzdělávání dětí s autismem, jenž odpovídá jejich sociálním, jazykovým 

a motorickým zvláštnostem. 
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2.3.2. Integrace 

To, zda bude dítě integrováno, záleží na rozhodnutí rodičů po konzultacích ve 

speciálním pedagogickém centru, po zvážení všech alternativ. Pokud se rodiče 

rozhodnou pro integraci, je velmi důležitý a nelehký krok najít vhodnou mateřskou 

školu. O přijetí rozhoduje ředitel (http://www.vuppraha.cz/souborv/73 2005 Sb.txt). 

Integrace je vhodná především pro děti s lehčí symptomatikou, bez mentální 

retardace a bez výrazného problémového chování. Děti s vysocefunkčním autismem se 

mohou za určitých podmínek celkem snadno mezi vrstevníky začlenit. Vliv zdravých 

dětí na spolužáky s autismem se kladně nejvíce projeví na komunikaci, na rozvoji 

herních dovedností a sociálních vztahů. 

Zpravidla, pokud je dítě s autismem integrováno, je ve třídě také pedagogický 

asistent, který dítěti pomáhá. Dítě je zde v běžném prostředí, jestliže se vyskytne 

problém, učitelka není na dítě s autismem a zároveň na celou třídu sama. Asistent 

pomáhá dítěti se strukturou a vizualizací, dělá s ním to, na co dítě nestačí. 

Je možné se setkat s integrací do běžné mateřské školy bez asistenta pedagoga. 

Tato možnost je vhodná pouze u dětí, které mají lehkou symptomatiku, nemají 

výraznější problémy chování, jsou přizpůsobivé a nepotřebují přísnou strukturu 

a vizualizaci. 

Nevýhody integrace 

• prostředí nevyhovuje individuálním potřebám dítěte 

• jsou méně uspokojeny specifické potřeby dítěte 

• vyšší zátěž, z toho vyplývající vyšší stres a úzkost, více problémového chování 

• chybějící vzdělání učitele ve speciální pedagogice, chybí zkušenost s výukou 

dětí s poruchami autistického spektra 

• možnost tlaku rodičů spolužáků na odchod dítěte 

• nebezpečí šikany a posmívání 

• sklon k sebepodhodnocování, srovnávání s vrstevníky, nemožnost zažít úspěch 
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Výhody integrace 

• náročnější prostředí více odpovídá běžným podmínkám 
• možnost imitace chování v běžném sociálním prostředí 

• odbourání izolace , kontakt se zdravými vrstevníky 

• lepší dostupnost školy 

• v případě přítomnosti asistenta možnost velmi individuálního přístupu a nácviků 

v běžném prostředí 
(Thorová 2006) 

Na otázku, zda je pro dítě s vysocefunkčním autismem vhodnější integrace do 

běžné mateřské školy nebo speciální třída pro děti s autismem, není jednoznačná 

odpověď. Záleží na psychickém vybavení dítěte, na vstřícnosti školského zařízení a na 

mnoha dalších faktorech (úroveň komunikačních schopností, míra schopnosti soustředit 

se, odklonitelnost od stereotypních činností, schopnost adaptace atd.). 

Také záleží na tom, jaká byla stanovena prvotní diagnóza. Přestože to není 

obvyklé, může se stát, že dítě dostane diagnózu nízkofunkční autismus a během dvou let 

se posune na diagnózu vysocefunkční autismus. Nastane potom případ, kdy dítě 

navštěvuje třídu pro děti s autismem a pak je integrováno do běžné třídy mateřské školy. 

Jeden z cílů tříd pro děti s autismem je, aby připravily vhodné adepty na integraci. Dítě 

dozrává, posouvá se a může se stát, že po nějaké čase v autistické třídě je připraveno na 

integraci. 
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3. Vymezení pojmu sociální komunikace 

„Probíhá-li sdělování mezi lidmi a má specificky lidskou podobu, mluvíme 

o sociální komunikaci" (Mareš, Křivohlavý 1995, str. 15). 

Sociální komunikace je definována jako sdělování a přijímání informací. Tato 

definice je hodně široká. Vejde se do ní rozhovor mezi lidmi, sdělení dopravní značky 

pro řidiče, kterým směrem mají jet na určité místo a nakonec i komunikace člověka 

s jeho domácím mazlíčkem. Ani pojmy přijímání a sdělování nejsou definovány 

přesněji a můžeme tam tedy zařadit komunikaci slovy, beze slov, pomocí písma, gest, 

posunků či znaků (Valenta, 2005). 

Klenková (2006) definuje komunikaci jako obecně lidskou schopnost užívat 

výrazové prostředky k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. 

V obecné rovině lze komunikaci chápat jako složitý proces výměny informací. 

Jeho základ tvoří čtyři stavební prvky, které se navzájem ovlivňují (Klenková 2006): 

• komunikátor (osoba sdělující něco nového, zdroj informace) 

• komunikant (příjemce informace, který na ni nějakým způsobem reaguje) 

• komuniké (nová informace, obsah sdělení) 

• komunikační kanál (nezbytná podmínka úspěšné výměny informace, aby si obě 

strany rozuměly, musí používat předem dohodnutý kód) 

V sociální komunikaci se můžeme setkat se třemi komunikačními kanály -

verbální (slovní), neverbální (mimoslovní) a komunikace činem (Mareš, Křivohlavý 

1995). 

Do skupiny verbální (slovní) komunikace spadají všechny komunikační procesy, 

které se realizují za pomoci mluvené nebo psané řeči. Braun (1992 in Klenková 2006) 

uvádí, že verbální komunikace má velkou sociální relevanci - inteligence člověka se 

manifestuje zejména ve slově a písmu. 
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Při komunikaci využíváme kromě verbální komunikace i mimoslovní 

prostředky. Hovoří se o neverbální komunikaci (nonverbální, neslovní, mimoslovní), 

která v sobě zahrnuje veškeré dorozumívací prostředky neslovní podstaty. Je 

fylogeneticky i ontogeneticky starší, má vysokou výpovědní hodnotu a srozumitelnost. 

Neverbální komunikace zahrnuje vše, co signalizujeme beze slov či spolu se 

slovy jako doprovod slovní komunikace. Neverbálně komunikujeme : 

• gesty 

• pohyby hlavou a dalšími pohyby těla 

• výrazy tváře (mimikou) 

• pohledy očí 

• vzdáleností a zaujímáním prostorových pozic 

• tělesným kontaktem 

• tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči 

• oblečením 

• fyzickými a jinými aspekty vlastního vzhledu 
(Klenková 2006) 

3.1. Funkce komunikace 

Nejdůležitější funkce komunikace jsou sdělení, která by měla především 

usnadnit postiženému život. Podle publikace Watsona (1989 in Jelínková 1999) jsou to 

následující komunikační dovednosti: 

• požádat o něco (verbálně či neverbálně = gestem, obrázkem, předmětem) 

• přilákat pozornost, vhodným způsobem na sebe upozornit (např. poklepat na 

rameno, zazvonit na zvonek) 

• umět použít odmítnutí (zavrtění hlavou) 
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Tyto tři funkce se dítě obvykle naučí poměrně snadno při zvolení správného 

postupu a respektování individuálních aspektů postižení. Další funkce komunikace už 

dělají dětem značné problémy : 

• okomentovat své okolí nebo nějakou činnost (viditelné záležitosti jsou 

jednodušší, než vyjádření stavu mysli - např. otevřená ústa znamenající 

překvapení) 

• poskytování informací o minulosti či budoucnosti (čas je abstraktní) 

• žádat o informace (Kdy mou j ít domů?) 

• komunikovat pomocí emocí (když dítě řekne „Au, bolí" a ukáže přitom na 

bolavé místo); aby dítě mohlo vyjádřit svou náladu, musí znát názvy 

nejdůležitějších emocí (šťastný, smutný) 

• základní sociální reakce (děkuji, prosím, dobrý den) 

• poskytnutí praktických informací (adresa, bydliště, telefon) 
(Jelínková 1999) 

3.2. Vývoj komunikace 

Už ve stadiu žvatlání můžeme u některých dětí pozorovat abnormní vývoj. 

Žvatlání může být monotónní, někdy zcela chybí nebo není používáno ke komunikaci. 

Kolem 8-12 měsíce se většina zdravých dětí dožaduje pozornosti a mají rádi hru paci 

paci, děti s autismem o tyto aktivity zájem nemají (Gilbert, Peeters 2003). 

Kolem jednoho roku se mohou u dětí s autismem objevovat první slova, ale 

většinou je nepoužívají zcela smysluplně. Ve dvou letech používají obvykle méně něž 

patnáct slov. Často se stává, že se nová slova v jejich zásobě objevují a zase mizí, 

protože nebyla v komunikaci dostatečně funkční (Peeters 1998). 

Po té, co se u dítěte objeví řeč, začne opakovat to, co slyší od jiných kolem 

sebe. Obvykle to pozorujeme od dvou a půl až do čtyř či pěti či let věku. I zdravé děti 

projdou ve vývoji řeči tímto stadiem opakování (echolalie), ale toto období u nich trvá 

jen krátce. Dítě s autismem setrvává u echolalie celé měsíce a roky (Gilbert, Peeters 

2003). 
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V období 4-8 let je narušena hlavně pragmatická složka řeci. Dítě může být 

schopno užívat řeč pro žádání, ale nebývá užívána pro sociální účely nebo pro sdílení. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že řečový vývoj u dětí s vysocefunkčním autismem 

mívá neobvyklý průběh. Chybí komunikační žvatlání a prvním verbálním projevem je 

mechanické opakování slov či verbálních úseků. Nejdůležitější odchylkou je 

neschopnost používat řeč ke komunikaci. 
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4. Sociální komunikace u dětí s autismem v předškolním věku 

Cílem komunikativního chování člověka je kromě vzájemného dorozumívání 

a sdělování informací především vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů 

(Klenková 2006). Děti s vysocefunkčním autismem však nemají vrozenou schopnost 

navazovat kontakty s lidmi a neznají radost ze vzájemné komunikace. Řeč využívají 

pouze k uspokojování svých potřeb a k získávání informací (Jelínková 1999). 

Děti s vysocefunkčním autismem nemají vrozenou schopnost adekvátně 

reagovat na jakoukoliv emoční situaci a často i sociální situaci z běžného života. 

Neschopnost použít vhodnou frázi, gesto či slovo útěchy jim tak klade velká omezení. 

Míra selhávání se zvyšuje se schopností verbálně komunikovat. Také deficit v teorii 

mysli zapříčiňuje časté konflikty s okolím, jelikož takové dítě neuvažuje nad následky 

svých výroků a předpokládá, že máte v podstatě totožné informace jako ono (Hrdlička, 

Komárek 2004). Celá situace je ztížena tím, že okolí očekává přiměřenost chování 

dítěte vzhledem k jeho nenarušenému intelektu a matoucímu užití řeči (jak složky 

expresivní, tak i receptivní). 

Nedostatek sociální komunikace způsobuje neplnohodnotné chápání okolního 

světa dítětem. Často dochází k rychlému odsouzení jedince s autismem lidmi, se 

kterými přijde do kontaktu, a to i přestože byli předem uvědomění o zvláštnostech 

v projevech chování. I tak zdánlivě nenáročná událost, jako je návštěva divadla, je pro 

tyto děti mnohdy plná nástrah vedoucích k opětovnému sociálnímu selhání. Dochází k 

situacím, kdy během představení hlasitě komentují děj, může je rozčílit drobný detail, 

který mají nutkání poopravit třeba i přímo na jevišti nebo okomentují necitlivě pachy, či 

tloušťku okolních osob (Schopler, Mesibov 1997). 

Velmi často se stává, že dítě s vysocefunkčním autismem využívá ke 

komunikaci matoucí prostředky. Jednou z nich je využívání naposlouchaných 

stereotypních vět a frází, které bývají echolalické, ale přesto velice funkčně využívané. 

Dítě využívá věty, které se naučilo z televize, pohádek, filmů, počítače, od rodičů a 

pouze obměňuje jejich jednotlivé části (Richman, 2006). Tito jedinci mohou působit 

velmi vyspěle, zdvořile a schopně, avšak dojde-li k neřízenému rozhovoru mívají 
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problém sestavit slovosled běžné věty a tudíž vyjádřit své myšlenky. Např. originál věty 

z pohádky zní: ,J)ěkuji Ti za krásný večer, Bořku!". Dítě ho funkčně použije po 

příjezdu z pěkného zážitku následujícím způsobem: ,£>ěkuji Ti za krásné odpoledne, 

Mami!". Intonace bývá shodná s intonací zdroje, ze kterého bylo čerpáno. Také v 

receptivní složce řeči dochází k používání strategií. Například strategie automatického 
souhlasu. Ačkoliv dítě nepochopilo dotaz nebo pokyn, odpovídá souhlasem. Tyto děti 

velmi rychle chápou, že souhlas je následně stojí méně úsilí než jiná varianta. Vyhnou 
se tak následné komunikaci a pokračování hovoru typu ,froč?, Proč ne? ". V případě, 

že tuto strategii uplatní dojde samozřejmě k situaci, kdy je dítě káráno, že neuposlechlo 
nebo že nedostálo svým slibům. 

Problémy v sociální komunikaci patří u dětí s vysocefunkčním autismem k těm 

nejzávažnějším. Vycházejí z deficitů v oblasti komunikace a v oblasti sociálních vztahů. 

4.1. Deficity v oblasti komunikace 

Problémy v oblasti komunikace u dětí s vysocefunkčním autismem jsou 

kvalitativně i kvantitativně odlišné od komunikačních problémů jedinců s jiným 

postižením. Přestože řeč je často vážně narušena, schopnost verbálně se vyjadřovat je 

obvykle zachována. Dětem s autismem však chybí vrozená schopnost pochopit význam 

vzájemné komunikace (Jelínková 1999). Nechápou, že díky komunikaci mohou ovlivnit 
své prostředí. Nerozumí účelu komunikace. 

Děti se rodí s biologickou schopností přiřazovat význam k vnímaným podnětům. 

Dokáží přiřadit význam ke slovu, které slyší, i když jde o abstraktní význam slova. 

Tato schopnost je u dětí s autismem oslabena, nebo zcela chybí. Děti s autismem jsou 

hyperrealistické. Nejsou schopny J í t za konkrétní realitu", vnímají jen to, co vidí, 

nejsou schopny pochopit abstraktní pojmy. 

Vazba na realitu nedává dětem s autismem možnost dávat věci do širších 

souvislostí. Narušení této schopnosti se u dětí s vysocefunkčním autismem neprojevuje 

v samotném základu - např. „slza na tváři" může vyjadřovat různé emoce (lítost, bolest, 

radost). Pro dítě s autismem je to však pouze kapka vody jako každá jiná (Jelínková 
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1999). Dítě s vysocefunkčním autísmem mívá potíže spíše se souvislostmi vyššího řádu. 

Například nerozliší různé druhy křiku. Křik nadšených fanoušků na hřišti pro něj může 

vyjadřovat to samé jako křik rodičů, nebo křik dětí v bazénu. V tom případě se pro něj 

stanou stresujícími i situace, které jsou svým charakterem pozitivní. 

Pro dítě s autismem je velmi těžké vytvořit si v mysli obraz něčeho, co nevidí. Je 

pro něj obtížné přenášet informace z jednoho prostředí do druhého, a tedy spontánně 

získané dovednosti zobecnit (generalizovat). Generalizace znamená, že určitá dovednost 

předvedená za specifických okolností je přítomna i za jiných podmínek. Když se dítě 

naučí říkat „děkuji", když mu maminka dá sušenku, dovednost je generalizována, pokud 

poděkuje dědečkovi za novou hračku a sestře, která se sním rozdělí o svačinu. 

Generalizace rovněž znamená, když dítě použije naučenou dovednost v různých 

variantách - někdy řekne „Děkuji", jindy „Dík" nebo ,děkuji pěkně". Chování či 

dovednost se stanou funkční pouze tehdy, jsou-li generálizovány (Richman 2006). 

Důsledkem doslovného způsobu myšlení jsou problémy se zájmeny. Dítěti je 

nejasné, proč je jedna a tatáž osoba jednou nazývána já, jindy ty nebo on. Často o sobě 

dítě hovoří v druhé nebo třetí osobě (Lechtá 2003). Tento problém je často spojen 

s neschopností dítěte uvědomění si sama sebe. A to po všech stránkách - duševní, 

psychické i fyzické. 

Velký problém dělají dětem s VFA také vztahová slova. Slova, jejichž význam 

vyplývá ze vztahu k okolí (malý x velký; předložky) nemají absolutní definici. Osvojení 

takových slov znamená dát je do vztahu kjiným slovům (Jelínková 1999). Přesný 

význam těchto slov totiž vyplývá z jejich okolí, z vnějšího kontextu. Například 

sklenička na pití je velká vůči lžičce, aleje malá proti konvici. 

Jedním z nejcharakterističtějších prvků komunikace u dětí s autismem je 

echolálie. Echolálii chápeme jako opakování verbálních projevů. Touto vývojovou fází 

projdou všechny děti v určitém věku, ale děti s autismem mají s přechodem 

k funkčnímu využití řeči velký problém. Richman (2006) uvádí tři typy echolálie: 
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1) bezprostřední - dítě s autismem opakuje slova nebo věty okamžitě po jejich 

vyslyšení. 

2) opožděná (nefunkční) - dítě opakuje slova nebo věty po určité době, kdy je 

slyšelo. Využívá řeč nefunkčně, nerozumí ji. Uvádí se, že dítě s autismem je 

schopno opakovat celé pasáže textu se stejným přízvukem i intonací. Takovéto 

formy řeči slouží jako autostimulace. 

3) opožděná (funkční) - dítě opakuje slova či věty doslovně do jiné situace. Toto 

funkční využití řeči je předpokladem k funkčnímu vyjadřování dítěte. 

Děti s vysocefunkčním autismem používají velmi často opožděnou funkční 

echolálii. 

Často se objevuje repetitivní používání jazyka. Repetitivní jazyk (opakování 

slov, výrazů nebo vět) se může objevit z mnoha různých důvodů - může to být pro 

postiženého možnost, jak si vytvořit kontakt s jinou osobou, může to být záměrné 

upoutávání pozornosti, může to být výraz úzkosti a nejistoty, nebo může být repetitivní 

jazyk kombinací všech těchto faktorů (Howlin 2005). 

V řeči dětí s vysocefunkčním autismem se mohou objevit neologismy. Jsou to 

slova, jež si dítě samo vytvoří a používá je k označení předmětů nebo dějů (situací) tak, 

že jsou nezaujatému pozorovateli nesrozumitelné. Dítě je používá podle své vůle 

zejména k pojmenování různých předmětů (Lechtá 2003). 

I když má dítě s vysocefunkčním autismem dobrou slovní zásobu, má problémy 

v hledání správných slov a výrazů k vyjádření vlastních myšlenek. Neumí využít jazyk 

kreativně. Většinou používá větné spojení naučené opakováním s jasnou strukturou. 

Velké obtíže dělá dětem s autismem porozumění metaformám, ironii, či vtipům. 

Je to pro ně příliš abstraktní. Souvisí to s doslovným chápáním vyřčeného. 

Typický je nedostatek reciprocity a vzájemnosti v jejich komunikaci. Nejsou 

schopni naslouchat názorům jiných nebo si jen tak „pokecat" pro radost z rozhovoru 
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(Howlin 2005). Souvisí to s tím, že nemají vrozenou schopnost vcítit se do myšlení 

někoho jiného. Neumějí tedy naslouchat ostatním, nejsou schopni přenechat slovo 

někomu jinému, drží se svého oblíbeného tématu a to i tehdy, kdy ostatní účastníky 

konverzace toto téma vůbec nezajímá. 

Narušení komunikační schopnosti se projevuje nejen ve verbální, ale i v 

neverbální oblasti. V neverbální komunikaci lze sledovat deficit v gestikulaci, 

nedostatečná komplexnost gest nebo i nedostatečné používání či chybění jednoduchých 

gest (Lechtá 2003). Je narušeno i porozumění neverbální komunikaci. Pro děti 

s autismem je obtížné z výrazu obličeje, postoje těla nebo gest usuzovat, co si lidé 

myslí. Nejsou schopni přečíst emocionální signály, které osoba s pomocí neverbální 

komunikace vysílá a může tak docházet k častým nedorozuměním. 

4.2. Deficity v oblasti sociálních vztahů 

Pro zdravé dítě je sociální kontakt zdrojem radosti a uspokojení. Dítě touží po 

kontaktu sokolím, upozorňuje na sebe, cíleně vyhledává kontakt svrstevníky 

i dospělými. (Čadilová, Žampachová 2004). Toto cítění není dáno dětem s autismem. 

Sociální chování si žádá flexibilitu a schopnost abstraktního pohledu, ale děti 

s autismem mají nepružný kognitivní styl (Hrdlička, Komárek 2004). 

U většiny dětí se abnormnální vývoj v sociálních vztazích projeví už v raném 

věku. Zpočátku se projevuje nápadností v nízké sociální sounáležitosti, ve zpoždění 

a abnormálním nástupu řeči a sociálního chování, v preferování jednotvárnosti 

a nedostatku spontaneity. Ve věku dvou až tří let bývá u dítěte s autismem abnormní 

vývoj v oblasti sociálních vztahů zcela zřejmý (Gilberg, Peeters 2003). 

Zdravé děti mají vrozený smysl, který jim umožní rozeznat nepsaná společenská 

pravidla, vyhodnotit jemné změny v sociálních vztazích a vhodně přizpůsobit své 

chování. U osob s autismem tento vrozený smysl chybí, takže postižení nejen že 

nechápou tato nepsaná pravidla, ale neumí ani správně reagovat (Howlin 2005). 

22 



Hodně dětí nenavazuje oční kontakt. Přestože některé děti oční kontakt navazují, 

je tento pohled odlišný, není tak živý jako pohled zdravých dětí. Často neslouží ani ke 

klasické komunikaci, ani k předávání informací běžným neverbálním způsobem 

(Gilberg, Peeters 2003). 

Velké potíže se objevují ve vztazích s vrstevníky. Děti s vysocefunkčním 

autismem jsou sice schopny zapojit se do sociálních her, přidat se ke svým vrstevníkům 

nebo si vytvořit pevný kamarádský vztah, ale i přes tuto schopnost nedokáží ve většině 

situací obstát. Při hře lpí na dodržování přesných pravidel, nerozumí verbálním signálů 

spoluhráčů atd. Také nepřijímají fantazírování vrstevníků, která jsou odlišná od 

skutečného života a tudíž pro děti sVFA nepochopitelná - v jejich očích lživá. 

V kamarádském vztahu nejsou často schopny naplnit složky vztahu jako je pochopení, 

sdílení, útěcha nebo radost. Některé děti jsou ve společnosti svých vrstevníků natolik 

zmatené, že jsou útočné a to jak verbálně, tak fyzicky. Vzácností není ani auto agrese a 

dožadování se samoty. 

Jako další velký deficit v oblasti sociálních vztahů je popisována neschopnost 

porozumět emocím druhých a správně na ně reagovat. Už v prvních měsících života se 

zdravé dítě spontánně raduje, když vidí známý obličej a rychle se naučí správně 

reagovat na sociální podněty. Naučí se také, jak koho přivítat, koho obejmout, komu dát 

pusu, komu může říct rodinné tajemství a před kým má mlčet. Děti s autismem tuto 

přirozenou schopnost reagovat na sociální podněty správným způsobem postrádají 

(Howlin 2005). 

Děti s vysocefunkčním autismem jsou velmi vážně poškozeni v oblasti 

porozumění přáním, záměrům, citům a myšlenkám jiných lidí. Schopnost vyhodnotit 

mentální stav jiné osoby je klíčovou pro sociální porozumění. Zatímco u zdravých dětí 

je tato schopnost plně rozvinuta už mezi třetím a čtvrtým rokem, u dětí 

s vysocefunkčním autismem zůstává tato schopnost „porozumět mysli" po celý život 

velmi narušena. Bez schopnosti pochopit význam toho, co někdo říká, bez pochopení, 

že různí lidé mají různé informace, přání, záměry, emoce, city, cíle snažení, že dokážou 

sdílet zkušenosti či zážitky, musí každá sociální interakce končit pravděpodobně 

nedorozuměním nebo potížemi (Howlin 2005). 
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Koncem sedmdesátých let popsala Lorna Wingová tři typy sociální interakce u 

lidí s poruchou autistického spektra (typ osamělý, pasivní, aktivní-zvláštní). V roce 

1996 přidala ještě typ čtvrtý (formální). Toto rozlišení je v současné době běžně 

užíváno. Způsob sociální interakce však není stabilním projevem, může se měnit 

s věkem. Dítě, které patřilo do typu „osamělé" či „pasivní" interakce, se může stát zcela 

běžně dítětem s „aktivním, ale zvláštním" způsobem interakce. Mnohé děti bývají 

samotářské v raném věku, vyhýbají se či ignorují blízké lidi. Po třetím až pátém roce 

života se však stávají sociálně více aktivními. 

Dítě, které označujeme jako osamělý typ je samotářské, nevěnuje pozornost 

svému okolí. Nemá zájem o sociální kontakt a komunikaci, ani o vrstevníky. 

Pasivní typ se vyznačuje omezenou spontaneitou v sociální interakci. Dítě se 

kontaktu nevyhýbá, ani ho neiniciuje. Má velmi malou schopnost projevit své potřeby. 

Pro typ aktivní - zvláštní je charakteristická přílišná spontaneita v sociální 

interakci a nepřiměřenost sociálního kontaktu. Dítě nedodržuje intimní vzdálenosti, 

dotýká se cizích lidí. Často se objevuje přehnaná gestikulace a ulpívavý oční kontakt. 

Děti s vyšším IQ a s encyklopedickými názvy se řadí pod typ formální. Mají 

dobré vyjadřovací schopnosti, ale jejich řeč je příliš formální, působí strojeně. Vše 

chápají doslovně, nechápou ironii a nadsázku. 

Thorová (2006) ve své knize popisuje ještě pátou kategorii, typ smíšený-

zvláštní. 

Pro typ smíšený - zvláštní je typické velmi nesourodé sociální chování. Záleží 

na prostředí, situaci a osobě, se kterou je kontakt navázán. Dítě má velké výkyvy ve 

kvalitě kontaktu. Časté je méně problémové chování vůči rodičům. Imitují po dospělých 

prvky chování a slovní výrazy, což budí dojem sociální zdatnosti. 

Jednotlivé typy chování se prolínají. Záleží na osobě člověka, se kterou dítě 

kontakt navazuje a na dalších okolnostech. V některých situacích se dítě chová odtažitě, 

například v kolektivu nebo s cizím člověkem může působit uzavřeně a aktivní kontakt je 
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schopné navázat pouze v situaci, kterou dobře zná, nebo pokud se týká jeho zájmů. 

Hodně dětí má mnohem kvalitnější interakci s rodiči. 

Naprosto typické chování pro danou skupinu vykazuje jen část dětí s autismem. 

Sociální chování je natolik různorodé a podléhá tolika vlivům, že jednotlivé projevy 

mohou odpovídat dvěma i více typologickým kategoriím. 
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5. Nácvik sociální komunikace 

Význam sociální komunikace v životě člověka je obrovský. S komunikací 

mnohdy stojí i padá úspěšnost v různých oblastech našeho života a naše porozumění 

tomuto světu (Valenta 2005). Komunikace nám neslouží pouze k výměně informací, ale 

také ke sdělování přání, citů a potřeb. Významně ovlivňuje rozvoj osobnosti a je 

důležitá v mezilidských vztazích (Klenková 2006). Je základem pro sociální interakci 

a zároveň schopnost komunikovat souvisí s nácvikem všech ostatních dovedností. 

Z výše uvedeného vyplývá, jak moc je nácvik sociální komunikace důležitý. 

Nácvik funkční sociální komunikace zvyšuje schopnost dětí s vysocefunkčním 

autismem chovat se sociálně, zmenšuje jejich frustraci, která jindy může vést 

i k problémovému chování. 

Protože existuje základní vztah mezi napodobováním a řečí, je k nácviku 

komunikace nutné, aby bylo dítě ochotné a schopné napodobovat. Napodobování hraje 

roli i v socializaci. Dítě se učí, jak se chovat, spolupracovat a reagovat napodobováním 

vztahů jiných osob ve školce i doma (Schopler, Reichler, Lansingová 1998). 

Nejdůležitější komponentou jakéhokoliv intervenčního programu v oblasti 

sociální komunikace jsou jasná, jednoduchá a stručná pravidla toho, co je a co není 

přijatelné. Toto pravidlo by se mělo začít uplatňovat v co nejútlejším věku dítěte, 

protože vzorce chování, které si dítě osvojí, se stanou nedílnou součástí repertoáru 

sociálního chování i v dospělém věku, a to bez ohledu na to, že v tomto věku je takové 

chování nevhodné (Howlin 2005). Pokud dítě neustále povídá o svém zájmu, je potřeba 

vytvořit přesná pravidla kdy, kde, jak často a s kým může rozhovor na oblíbené téma 

probíhat. Jestliže se dítě už v útlém věku naučí, že obsedantní rozhovor je dovoleno vést 

pouze s určitými lidmi, v určitou dobu, za určitých okolností a jen přesně ohraničenou 

dobu, pak je snazší minimalizovat rušivé dopady takového chování. Když dítě ví, že mu 

rozhovor bude dovolen alespoň v určitou dobu a za určitých okolností, sníží to jeho 

úzkost, která by mohla vést až k výbuchům vzteku, kdyby bylo chování úplně zakázáno. 

Stejnou strategii je možno využívat také když má dítě verbální stereotypy a opakuje si 

nahlas například pasáže z počítačové hry či pohádky. Pokud mu stanovíme kde a kdy si 
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může pohádky „povídat", vyvarujeme se tomu, aby dítě používalo verbální stereotypy 

na místech, kde se to nehodí. Jestliže plánovaná omezení zavádíme postupně, pak 

většinou nevyvolávají velký odpor a nejsou příčinou úzkosti či stresu dítěte. 

Při výuce komunikace dětí s autismem je třeba zohlednit kontext, to znamená 

kde, s kým a za jakých podmínek dítě s autismem komunikuje. Vzhledem k tomu, že 

osoby s autismem mají problémy se spontánní generalizací, je pro ně složité naučit se 

používat komunikaci v různých situacích, s různými lidmi (Peeters 1998). Generalizace 

je jedním z nejdůležitějších prvků výuky. Neobjeví se vždy spontánně a abychom ji 

podpořili, musíme učenou dovednost procvičovat na různých místech, v různou dobu, 

s různými lidmi. 

Měli bychom se snažit rozvíjet komunikaci vždy s ohledem na okamžitou 

potřebu přirozeného prostředí a při aktivní činnosti. Například jedním z úspěšných 

způsobů, jak učit dítě pojmenovávat pocity je využití obrázků s různými výrazy 

obličeje. Nejlepší však je, když určitou emoci pojmenujeme právě v té chvíli, kdy ji dítě 

projeví (když se vzteká, říct mu, že je vzteklý). Když pojmenujeme emoci, kterou 

skutečně prožívá, pomůže mu to vytvořit spojení mezi slovem a pocitem. 

K sociální komunikaci jsou potřeba dvě jazykové dovednosti - expresivní 

komunikace (používání jazyka za účelem zprostředkování sdělení) a receptivní 

komunikace (porozumění komunikaci druhých). Abychom dětem pomohli být 

dovednějšími v komunikaci, potřebujeme tedy zlepšit nejen jejich schopnost 

komunikovat, ale také zlepšit jejich porozumění, když ostatní komunikují (Bondy, Frost 

2007). Když mluvíme s dítětem s autismem, měli bychom používat krátké jednoznačné 

věty. Jedinec není schopen dlouhé sdělení analyzovat a dát si ho do souvislostí. 

Mluvíme-li na něj jednoduchými slovy v krátkých větách a vyhneme-li se nadbytečným 

slovům, snížíme tím složitost komunikace a pomůžeme dítěti, aby se soustředilo na ta 

slova, která mají pro sdělení klíčový význam (Jelínková 1999). Pomoc v porozumění by 

měla spočívat ve zjednodušení řeči, speciálním způsobu vysvětlování a vizuální 

podpoře. J když je komunikace s vizuální podporou nezbytná především 

pro nízkofunkční nebo nemluvící děti, překvapivých výsledků dosáhneme i u dětí 

s vysocefunkčím autismem, a to hlavně když jde o komplexní nebo abstraktní sdělení. " 

(Howlin 2005, s.57). 
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Při nácviku sociální komunikace se používají tzv. sociální scénáře. Sociální 

scénáře dětem naznačují, jaké chování se od nich očekává v určitých situacích. 

Pomáhají dětem vědět, jak se mají v určité společenské situaci zachovat. Je pro ně pak 

snazší chovat se „zdvořile", „správně". Scénáře totiž nastiňují pravděpodobné reakce 

spojené s touto situací (Gilbert, Peeters 2003). 

I když chování či rozhovor podle scénáře není spontánní, je to první krok ke 

vhodné konverzaci a napomáhá generalizaci dovedností. Scénáře lze připravit pro 

jakoukoliv činnost. Můžeme je také používat k přípravě na očekávané budoucí změny. 
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6. Spolupráce rodičů a odborníků při nácviku sociální 

komunikace 

Nácvik sociální komunikace u dětí s vysocefunkčním autismem je velmi náročná 

činnost. Specifické potřeby výuky takto postižených dětí vyžadují spolupráci mezi 

rodiči a učiteli. Rodiče těchto dětí jsou daleko závislejší na radách a podpoře 

profesionálů než rodiče zdravých dětí. Učitelé mají znalosti a zkušenosti se speciálními 

metodami výuky (Schopler, Reichler, Lansingová 1998). Dobrý vztah mezi učitelem 

a rodiči je samozřejmě velmi důležitý u všech dětí, pro děti s autismem je však naprosto 

nezbytný. Pro ně nemůžeme oddělit vzdělávací program doma od programu ve škole. 

Nejefektivnější spoluprací mezi rodiči, učiteli a jinými odborníky je vzájemná 

komunikace, ve které je třeba respektovat určité principy (Schopler, Reichler, 

Lansingová 1998): 

Podpora rodičů 

Většina rodičů potřebuje podporu odborníků a pozitivní zpětnou vazbu, mají-li 

vydržet ve svém náročném a obtížném úsilí. Odborník by měl být velmi citlivý k jejich 

problémům a starostem. 

Přijetí individuálních rozdílů 

Při řešení problémů dětí a jejich rodin může odborník využít celou řadu 

všeobecných principů, ale musí také respektovat individuální rozdíly v hodnotovém 

systému a životním stylu rodin, včetně jejich finanční situace. Odborník např. nemůže 

po rodičích vyžadovat zakoupení drahé pomůcky, pokud si to nemohou dovolit. Měl by 

se snažit vymyslet jinou alternativu, pro rodiče finančně dostupnou. 

Rady odborníků 

Odborníci se snaží vymyslet pro konkrétní nácvik nebo problém nějaké 

intervence. Ty bývají založeny na profesionálních teoriích, znalostech a zkušenostech 

s prací s dětmi. Nesmí však automaticky předpokládat, že tyto „řešení", která 

formulovali na základě svých znalostí a odborných posudků jsou automaticky správná. 

Jestliže tato řešení selžou, neměl by odborník prohlásit, .že příčinou neúspěchu byly 
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rodičovské zásahy. Někdy si sám rodič dává za vinu, že se problém nevyřešil. V tomto 

případě by měl odborník objasnit situaci. Vysvětlit, že každé dítě je úplně jiné a je tedy 

zcela běžné, že intervence, které jsou účinné u jednoho dítěte, nemusí fungovat 

u druhého. 

Přesnost informací 

Čím přesnější informace o problému svého dítěte a o principech nácviku rodiče 

dostanou, tím lépe budou spolupracovat a tím úspěšněji budou výchovně vzdělávací 

program podporovat. Stejně tak to platí naopak. I odborníci potřebují co nejjasnější 

a nejpodrobnější informace o tom, jak se dítě chová v domácím prostředí. 

Srozumitelná komunikace 

Odborníci by při komunikaci s rodiči neměli používat příliš odborný jazyk. To 

mohou při komunikaci mezi sebou, ale rodičům je třeba vše vysvětlit jasně a ne cizími 

odbornými pojmy. Někdy se však stává, že odborník má určitý pojem tak 

zautomatizovaný, že mu přijde naprosto jasný a neodhadne, že by mu rodič nemusel 

rozumět. Tady je zapotřebí, aby se rodič nestyděl ozvat a zeptal se. Je důležité, aby 

odborník mluvil s rodičem srozumitelně. 

Nejúčinnější spolupráce mezi rodiči a učiteli se dosáhne pravidelným osobním 

kontaktem. Osobní setkání mohou mít různou formu, záleží pouze na časových 

možnostech rodičů i odborníků. Většinou jsou to matky, které se do této spolupráce 

zapojují daleko více než otcové. 

V některých speciálních třídách pro děti s autismem komunikuje rodič s učitelem 

vždy ráno, kdy dítě do školky odvádí a pak když si pro dítě přichází. Během doby, kdy 

se dítě v šatně převléká, sděluje rodič učitelce, v jakém naladění dítě je, zda se předešlý 

den stalo něco neobvyklého. Tato komunikace mezi pedagogem a rodičem je velice 

důležitá. Chování dítěte může být často ovlivněno tím, co se odehrálo a pokud pedagog 

tuto informaci má, může mu to usnadnit odhalit např. příčinu záchvatu vzteku nebo 

objasnit jakékoliv jiné chování. Při odchodu dítěte ze školky zase pedagog informuje 

rodiče o průběhu dopoledne. 
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Další příklad soustavné komunikace mezi rodičem a pedagogem je deník. 

Funguje na stejném principu, který jsem popsala výše, pouze jde zde o psaný dialog. 

Učitel posílá domů svá pozorování ze školy, rodiče naopak posílají pozorování 

z domova. Tato forma komunikace se osvědčuje hlavně v případě, kdy dítě do školy 

neodvádí matka. Někteří rodiče využívají nabízených služeb občanských sdružení, které 

zajišťují odvoz dítěte do školy. Nebo dítě vyzvedává asistent, který rodině vypomáhá. 

Nastávají tedy situace, kdy matka není v osobním kontaktu s paní učitelkou a deník je 

tak ideální formou pro každodenní komunikaci. Pokud nastanou vážnější problémy, řeší 

se to osobním setkáním. 

Vztahy mezi rodiči a odborníky mohou mít různou kvalitu a hloubku. Obvykle 

jsou rodiče v roli posluchačů a odborník vede proces nápravy. Odborník má vzdělání, 

praktické zkušenosti a přístup k nejnovějším informacím. Je však nezbytné, aby rodiče 

nebyli jen přihlížejícími, ale aktivními koterapeuty (Jelínková 2001). Rodiče mají vůči 

dítěti jedinečné postavení. Obvykle sním tráví nejvíce času a znají ho nejlépe. Jsou 

nejdůležitějšími lidmi v jeho životě. Starají se o ně, jsou pro ně zdrojem bezpečí a 

jistoty (Newman 2004). 

Rodiče by se měli spolu s odborníky podílet na spoluvytváření úkolů a cílů, 

spolupracovat při určování silných a slabých stránek dítěte. Bylo by hrubým 

nedostatkem, kdyby rodina od specialistů čekala zázraky či naopak, specialista by dával 

najevo svoji odbornost, důležitost. Mělo by být pravidlem, že rodina a tým specialistů 

jsou rovnocennými partnery. -
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

7. Cíl diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je popsat vývoj a nácvik sociální komunikace u 

sedmiletého chlapce s vysocefunkčním autismem. 

Při zpracování praktické části diplomové práce jsem vycházela především ze 

zkušeností, které jsem získala během tří let pravidelného kontaktu s Filipem. 

Dalším důležitým zdrojem informací byly rozhovory s matkou. Absolvovala 

jsem 10 dvouhodinových rozhovorů, kdy jsem získávala informace o Filipovi 

především z období, kdy jsem ho ještě neznala, tedy do čtyř let jeho věku. Matka byla 

velice ochotná a snažila se mi podat vyčerpávající informace. Dva rozhovory jsem vedla 

s pedagogem auti třídy, kam Filip dva roky docházel. 

Při zpracování vývoje sociální komunikace jsem hodně vycházela také 

z dokumentace psychologických a speciálně pedagogických vyšetření, kterou jsem měla 

k dispozici od matky. 

Časový harmonogram zpracování diplomové práce : 

• Zpracování teoretické části: srpen - listopad 2008. 

• Nácviky sociální komunikace s Filipem: říjen 2005 - únor 2009. 

• Rozhovory s matkou : prosinec 2008 - únor 2009. 

• Zpracování praktické části: prosinec - březen 2009. 
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8. Případová studie 

8.1.Rodinná a osobní anamnéza 

Charakteristika dítěte 

Jméno: Filip K. 

Bydliště: Praha 

Datum narození: 7.9.2001 

Diagnóza: Vysocefunkční autismus 

Rodinná anamnéza 

Matka: 33 let, SŠ 

Otec: 34 let, VŠ 

Sourozenci: žádní 

Rodina je úplná, oba rodiče žijí ve společné domácnosti v rodinném domě. 

Rodiče jsou zdrávi. Před otěhotněním měla matka zdravotní problémy a prodělala pět 

gynekologických operací. Nyní je v pořádku. 

Matka vystudovala střední školu hotelnictví. V tomto oboru pak také pracovala. 

Po stanovení diagnózy se začala věnovat problematice speciální pedagogiky 

a psychologie. Na Karlově univerzitě absolvovala v rámci celoživotního vzdělání 

dvouletý program „Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí 

s autismem" Zúčastnila se několika školení a seminářů k problematice autismu. V roce 

2005 začala pracovat na poloviční úvazek jako asistent pedagoga v mateřské škole 

ve speciální třídě pro děti s autismem. Od letošního roku zde pracuje jako učitelka. Dále 

se vzdělává a účastní se konferencí. Ještě před stanovením diagnózy začala matka na 

Filipa aplikovat strukturovaný přístup. Vytvořila mu denní režim a zavedla do života 

rodiny strukturu. Vytváří si sama pomůcky a s Filípkem pravidelně pracuje. Hodně se 

mu věnuje a má velkou zásluhu na tom, jaké dělá pokroky. 

Otec vystudoval Vysoké učení technické v Brně (získaný titul MBA) a nyní 

pracuje jako Customer development team leader v nadnárodní společnosti. Vzhledem 
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k náročné práci nemá na výchovu Filípka tolik času, ale ve volnu se mu věnuje a má 

s ním hezký vztah. 

Zdravotní anamnéza 

• Dětský autismus bez mentální retardace 

• Okulogenní torticollis 

• Strabismus (brýle, okluze) 

• Dalekozrakost - krátkozrakost (bifokální brýle) 

• Porucha akomodace 

• Vývojová dysfázie 

• Hyperaktivita 

• Atopický ekzém 

• Astma bronchiale 

• Alergie pylové, zvířecí 
• Alergie potravinové (peckovité ovoce, kořenová zelenina, koření) 

• Imunitní porucha 

• Opakované záněty průdušek 

• Potvrzena intolerance laktózy 
• Vzhledem k autismu nasazena matkou GFCF dieta (bezlepková, bezmléčná) 

Osobní anamnéza 

Filip se narodil z prvního těhotenství matky. Těhotenství evidováno pro 

gynekologické operace jako rizikové. Od 16. týdne stahy dělohy - nasazeny vysoké 

dávky magnesia a vitamínu B6. Tvrdnutí dělohy trvalo v častých intervalech po celou 

dobu těhotenství. V sedmém měsíci hospitalizace pro riziko předčasného porodu 

z důvodu infekce močových cest a opakovaně pozitivních testů na bakterie. Léčba 

antibiotiky třikrát po sobě. Porod nastal v 41.týdnu (4 dny po termínu), spontánní, 

záhlavím. Bez komplikací, velmi rychlý průběh. Porodní hmotnost 3 720g, míra 51 cm. 

Novorozenecká žloutenka, fototerapie. Porodní adaptace v normě, kojen do jednoho 

roku. 

34 



Kolem druhého roku vyslovila matka podezření na autismus. Filip byl 

hyperaktivní a byl nadlidský výkon udržet ho v klidu a získat jeho pozornost. 

Neprojevoval zájem o lidi a o vrstevníky, ani o společnou hru. Sociální chování bylo 

velmi málo diferencované. Téměř se nemazlil, nechtěl se chovat ani nosit. Nenavazoval 

oční kontakt. Nemluvil, neříkal ani slova jako máma nebo táta. Občas se objevovaly 

silné afekty vzdoru. Nebyla patrná žádná úzkost z odloučení od rodičů a ani 

neprojevoval žádnou emoci při příchodu rodičů domů. Nebylo přítomno ukazování. 

Nejevil zájem o plyšové hračky, spíše se zajímal o technické věci - mobil, kalkulačka. 

Jeho hra byla stereotypní, velmi chudá, převážně o samotě. Nejevil zájem o interaktivní 

sociálně imitační hru. Stále ale velmi výrazně vyzařoval svou osobnost a inteligenci. 

Velmi rychle se učil, když byl aplikován speciální přístup. 

Zpětným pohledem matky se první symptomy objevovaly již od druhého měsíce. 

Neměnný interval kojení každé 2 hodiny ve dne i v noci a pravidelná stolice s každým 

kojením. Spokojenost dítěte samostatně v postýlce. Uklidnění velkého afektu na jednu 

písničku od Peter Nagyho. Neuklidnilo ho slovo nebo pohlazení, ale vnější podnět. 

Jakmile uslyšel tóny této písničky, okamžitě byl klidný. Rodiče měli písničku nahranou 

několikrát za sebou. Trval na tom kojit se v leže, vyžadoval stereotypní polohu při 

kojení. Při kojení v sedě je větší fyzický kontakt, matka ho drží a to on odmítal. Když se 

naučil kojit v sedě, tak hned po kojení vztáhnul ruce od těla a začal lézt pryč. 

Na žádost matky, která si zjistila informace na internetu, bylo provedeno ve 3 

letech a 2 měsících psychologické vyšetření - diferenciální diagnostika pervazivní 

vývojové poruchy (podezření na autismus). Byla stanovena diagnóza dětského autismu. 

Diagnóza zněla - autismus nízko až středně funkční, těžká symptomatika, bez mentální 

retardace. Ve čtyřech a půl letech byl přediagnostikován - vysocefunkční autismus, 

lehká symptomatika. 
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Z dokumentace 

Psychologické vyšetření U/2004 - APLA Praha 

Závěr: Na základě vývojové anamnézy, klinického pozorováni a z výsledků 

standardizovaného škálování je u chlapce diagnostikován dětský autismus. Frekvence 

a tíže autistického chování spadá do kategorie těžké symptomatiky. Vývoj dítěte je 

narušen v klasické triádě vývojových oblastí, a to ve schopnosti navazovat adekvátní 

sociální kontakt (chybí řada raných sociálních dovedností) a přiměřeně komunikovat 

(velmi omezená schopnost neverbálně komunikovat, pragmaticko-sémantický 

deficit - řeč má často echolalický charakter na úkor komunikační funkce, 

výraznější potíže se syntaxem). Rozvoj představivosti je do značné míry omezen, 

schopnost imitace je snížena, nerozvinula se sociálně napodobivá hra, převládá 

jednoduchá, manipulační činnost, specifické zájmy (stanice metra, značky) mají 

ulpívavý charakter. 

Dle adaptability, schopnosti spolupráce, imitace a úrovně pracovního chování 

aktuálně autismus nízko až středně funkční. 

Psychologické vyšetření 04/20005 - Fakultní Thomayerova nemocnice 

Od posledního vyšetření (dr.Thorová APLA - 11/2004) kognitivní, ale i sociální 

a komunikační vývoj akcelerován, autistické symptomy zmírněny (kombinace vlivů 

vývojových, systematická práce rodičů + dietní opatření zaměřených na zvládnutí 

alergických symptomů). 

Závěr. Pervazivní vývojová porucha autistického spektra - s převažujícími 

charakteristikami klasického infantilního autismu (středně těžkého až lehkého 

stupně), kognitivní kapacita v rámci normy s typicky nerovnoměrným profilem, 

dominantní deficit v oblasti verbálního porozumění a komunikačních/sociálních 

dovedností. Vývojově v posledních měsících podstatné zlepšení sociálního kontaktu 

a akcelerace vývoje (včetně dovedností komunikačních). 
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Psychologické vyšetření 05/2006 - Fakultní Thomayerova nemocnice 

Od minulého vyšetření (04/2005) vývoj ve všech složkách (včetně porozumění 

řeči a aktivní komunikace) velmi dobře pokračuje (trvá až akcelerační vývojový trend). 

Závěr: Vysocefunkční autismus (klasický obraz; lehkého stupně), 

s dominantními obtížemi v oblasti komunikace (specificky zejména deficit porozumění 

řeči) a sociální interakce; intelektové schopnosti v normě v neverbální oblasti pásmo 

nadprůměru. 

Vzdělávací proces 

Po obdržení diagnózy ve třech letech spolupráce s SPC APLA Praha. 

Od tří let pod vedením matky vzděláván metodou strukturovaného učení a 

současné zavedení denního režimu. 

Ve čtyřech letech nastoupil Filip do třídy pro děti s autismem při MŠ 

Horáčkova, kam chodil dva roky (2005-2007) a pracoval zde podle strukturovaného 

programu. Ve školce se projevoval jako bezproblémové, velmi šikovné a většinou 

pozitivně laděné dítě. Byl dobře adaptován na prostředí třídy, zcela samostatně používal 

denní režim z piktogramů. Měl dobře osvojené pracovní chování a velmi rychle se učil 

novým věcem. Po odchodu dvou chlapců ze třídy neměl Filip ve školce kamaráda, který 

by byl schopen sdílet sním společně nějakou činnost. Filip byl vývojově výrazně 

napřed před ostatními dětmi ze třídy. Na doporučení učitelky a speciálně pedagogického 

centra byl integrován do běžné mateřské školy. Září až listopad 2007 docházel do 

Integrační MŠ, Sulanského, Praha 4. Matka dostala od vedení školky informaci, že ve 

třídě bude 15 dětí. Neřekli jí však, že budou dvě třídy spojené. Také tam docházelo 

k velké disharmonii mezi pedagogy a asistentem a matka tedy začal hledat jiné řešení. 

Dostala možnost umístit Filípka do školky, kde pracuje. Jde o tyflotřídu, což je 

vzhledem k Filípkovo očním vadám ideální řešení. Ve třídě je také menší počet dětí. 

V prosinci 2007 byl tedy Filip integrován do tyflotřídy v M Š Horáčkova, kterou 

navštěvuje doposud. 
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Prognóza 

Letošní rok je poslední v mateřské škole. Příští rok nastoupí Filip do první třídy. 

Mělo by jít o běžnou školu, kde bude integrován s asistentem pedagoga. 

8.2. Osobnostní charakteristika 

Filípek je velmi šikovný, bystrý a chytrý. Uvědomuje si svoji vlastní osobnost. 

Dbá na dodržování pravidel, ale při udání důvodu je schopen pravidla pozměnit. 

Problém má se změnami, které nastanou v prostředí, kde je zvyklý na dodržování 

stereotypních činností. Nemá výraznější problémové chování. Občas se vyskytuje 

negativismus. Je tvrdohlavý. Fyzický kontakt nevyhledává, pouze s nejbližšími členy 

rodiny. Mezi jeho oblíbené činnosti patří hry na počítači (výukové i zábavné), 

společenské hry (šachy, dáma) a sportovní aktivity (fotbal, florbal, kuželky, skákání na 

trampolíně). V televizi kouká na své oblíbené pořady - Věříš sil, Šikulové a Medúza. 

Komunikace 

Verbální komunikace 

Komunikuje ve větách. Mluví o sobě v první osobě, časuje slovesa, rozlišuje 

rod, používá minulý čas, částečně podmiňovací způsob. V řeči je velmi častá slabá 

opožděná funkční echolalie. Vezme si základ věty, kterou slyšel v pohádce nebo 

v televizi, ale upraví si ji dle situace. Umí správně vyhodnotit, kdy tu větu použít. 

Pochopí, které části věty může obměnit. Zachovává původní intonaci. Využívání vzorců 

je natolik matoucí, že ani odborníci velmi často nepoznají, že jde o věty přejaté a řadí je 

ke spontánnímu vývoji řeči. 

Má výbornou pasivní slovní zásobu, ale nedokáže ji využít. Zná jednotlivá 

slova, ale neumí je poskládat do vět, nevypráví. Velmi významně se v řeči projevuje 

vývojová dysfázie. Chybuje v pádech, v koncovkách, občas špatné rozlišení ženského a 

mužského rodu. Nejvíce se dysfázie projevuje, když chce něco spontánně říci. Cizí 

člověk často jeho sdělení nepochopí. 
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Neverbální komunikace 

U lidí, se kterými je denně v kontaktu, dokáže číst neverbální signály. Největší 

problém je Clení neverbální komunikace u nového človéka, kterého moc nezná. 

Pokud druhá osoba ukazuje rukou, rozumí tomu, pouze je-li to zhruba do 

jednoho metru. Když člověk ukáže na nějaký vzdálenější cíl, už nastává problém. 

Nechápe, že ukazování je zkrácená cesta. Reaguje na některé emoce druhých. Smích a 

rozzlobení pozná u každého. U ostatních emocí často neví, jak přesně reagovat. Gest 

využívá velmi málo, nejvíce obličejovou mimiku. Neuvědomuje si plně, že člověk, 

který na něj nekouká, nemůže reagovat na neverbální projevy. Oční kontakt používá 

pouze, pokud se jedná o jeho přání či dotaz. Když jde o rozhovor iniciuje druhá osoby, 

navazuje oční kontakt velmi zřídka. 

Porozumění 

Rozumí základním jednoduchým pokynům. Rozumí i souvětím, pokud však 

neobsahují abstraktní pojmy a jsou-li to souvětí běžně používaná. Stejné je to 

s dotazování. Jednoduché, známé dotazy chápe, ale složitější otázky už mu dělají 

problémy. Rozumí dvou i tří fázovým pokynům. 

Běžná jednoduchá řeč je bez problémů. Když s ním chce člověk mluvit o nějaké 

situaci, odpovídá velmi stručně. V otázce se také musí použít známé fráze a formulace, 

aby dokázal odpovědět. Pokud se zeptám, co mu přinesl Ježíšek, odpoví mi. Když se 

však zeptám, co našel pod stromečkem, už neví, nezná tuhle otázku. Také čím více je 

v řeči abstraktních pojmů, tím je to pro něj těžší. Otázky zakládané na pochopení teorie 

mysli a pochopení vlastního já-existence jsou pro něj velmi obtížné. Otázka týkající se 

jeho pocitů nebo myšlenek je pro něj náročnější, než když se zeptám na barvu auta. 
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Sociální chování 

Když má nějaký problém, poprosí o pomoc. Hraje si s dětmi na hřišti i s dětmi 

ve školce. Je schopen střídání ve hře, nechá si vysvětlit pravidla her. Někdy nezvládá 

prohru a jde při ní do afektu. 

Hrubá motorika 

Někdy můžeme pozorovat nepatrně horší koordinaci při běhu, což je následek 

hyperaktivity. Jinak v této oblasti nemá Filip žádný problém, který by ho omezoval. Je 

velmi šikovný, jezdí na koloběžce a na kole. Zvládá stoj na jedné noze, skoky snožmo. 

Kope, míč chytne i hodí druhé osobě. 

Jemná motorika 

Pinzetový úchop je dobrý. Našroubuje drobnou matičku na šroubek, navlékne 

drobné korálky. Zapne i rozepne knoflíky i zip, ale v porovnání s vrstevníky 

neadekvátně. Po rovné linii střihá bez problémů. Zvládá i vystřihnutí čtverce nebo 

kruhu. 

Grafomotorika a kresba 

V grafomotorice je velký problém špatný úchop tužky - smyčcový úchop. 

Tužku drží v levé ruce. Při psaní a malování je třeba ho na správný úchop neustále 

upozorňovat. Nácvik grafomotoriky ve školce musel jít přes silnou motivaci, protože ji 

odmítal nacvičovat. Nyní už je situace lepší a nemá k tomu takový odpor. 

Píše tiskací písmena a číslice. Umí se podepsat tiskacími písmeny. Nakreslí 

postavu s několika detaily, rozlišuje pán/paní. Nakreslí jednoduché geometrické tvary. 

Při volném kreslení je kresba obsahově chudá, používá velmi málo barev, nevybarvuje. 

Vůbec nepoužívá pastelky. Nejraději má fixy, tempery nebo vodové barvy, pokud jsou 

dostatečně husté. 
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Celkově o kreslení a malování nejeví zájem. Na zadání je schopen namalovat 

hodně věcí, ale sám tuto činnost neiniciuje. Pokud už kreslí, tak jsou to tématické 

kresby týkající se jeho zájmu. Například bludiště, závodní dráhy nebo koleje. 

Hra 

Hra má omezený charakter, je však funkční. Není výrazně ulpívavý na nějaké 

činnosti. Baví ho čísla a počítání. Rád hraje různé stolní hry (dáma, šachy). 

Přítomna je i symbolická hra, dokáže si hrát „na kuchaře"," na prodavače" „na 

kadeřníka". Hru zvládá dle naučených scénářů bez schopnosti ji dále samostatně 

rozvíjet. Princip hry vždy někde pojme. Nejčastěji z počítače nebo z televize. Hra je 

tedy přejatá, ale použije tam i prvky své fantazie. Stereotypně však trvá na tom, aby hra 

byla pořád stejná. Tak jak si ji nastaví na začátku, musí zůstat. Už hru neobměňuje. 

Nenechá si tam vnést nový prvek, který by mu to narušil. 

Abstraktně - vizuální myšlení 

Tato oblast je jednoznačně nejsilnější stránkou Filípka. Už před třetím rokem 

uměl všechny číslice, malá i velká písmena, složité geometrické tvary. Má výborné 

logické myšlení. 

Složí puzzle z 24 dílků, pozná logické dvojice, rozdělí obrázky do tématických 

skupin. Přiřadí správný počet předmětů k číslicím. Pozná všechny písmena a číslice. 

Rozliší největší/nejmenší předmět. Seřadí obrázky dle časové posloupnosti. Orientuje se 

v pojmech včera-dnes-zítra. Rozpozná první i poslední hlásku ve slově. Čte s minimem 

chyb, ale má potíže s porozuměním. 

Matematické dovednosti jsou v pásmu vysokého nadprůměru. Chápe velikost 

čísel. Když se ho zeptáte, zda chce bonbónů sto nebo milión, chápe, co je více. 

V obchodě rozumí cenám a ví, co je levnější a co dražší. Počítá donekonečna. Sčítá 

a odčítá do dvaceti, ale čísla zakončená nulou sečte jakákoliv. 

41 



Imitace 

Imituje příběhy z pohádek a počítačových her. Děj přenáší do vlastní hry a 

aktuálně si hru přizpůsobuje. Napodobuje intonaci, mimiku a některé neverbální složky 

řeči. To, co hraje na počítači, převádí do hry i do malování. Hodně imituje také 

z televize. Když fandí někomu u hry, napodobuje, jak si fandí děti v jeho oblíbeném 

pořadu Věříš si?. Používá stejná slova i intonaci, jako děti v televizi. 

Spontánní imitace výrazně převyšuje imitaci řízenou. Úroveň řízené imitace 

odpovídá věku, ale často se mu nechce a nesplní úkol, přestože by ho zvládl. 

Paměť 

Velmi dobrá sluchová i zraková paměť. Pamatuje si celé pasáže z pohádek. 

Sebeobsluha 

Na WC je samostatný, ruce si také myje sám. V neznámém prostředí vyjádří 

svou potřebu verbálně. Svléká se i obléká sám. Je-li motivován, je při tom velmi rychlý, 

bez motivace mu to trvá dlouho, musí být k činnosti stále pobízen. Občas si oblékne 

něco naruby. Zavázání tkaničky ani nenaznačuje. 

Prostře si před jídlem, po jídle uklidí nádobí. Umí se najíst lžící i vidličkou. Při 

jídle často nevydrží sedět a odbíhá. O jídlo výrazně nestojí. Pije z hrnku. 

Mytí či čištění zubů zvládá s drobnou dopomocí nebo s dohledem. Dotyk 

vlastního těla při mytí působí neosobním dojmem, jakoby tělo nevnímal jako své. 

Specifika v jídle 

Při jídle musí mít na talíři oddělené jednotlivé druhy jídla. 
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9. Vývoj sociální komunikace 

9.1. Verbální komunikace 

9.1.1. Expresivní řeč 

První slovo řekl Filip ve dvou letech a osmi měsících. Při prohlížení obrázkové 

knihy vyslovil pes. Nepoužíval to slovo funkčně. Když venku viděl běžet psa, 

nepojmenoval ho. Pouze jednou vyslovil pes, ale další slova nepřicházela. Neříkal ani 

slova jako máma nebo táta. 

Filip byl fascinován číslicemi a písmeny (začalo to již ve dvou a půl letech). 

Byla to první věc, kterou se dala získat jeho pozornost. Rodiče ho začali rozvíjet 

pomocí počítače, koupili mu hry a výuková CD. Během prvního měsíce, kdy tyto hry 

používal, je uměl celé nazpaměť. Zhruba ve třech letech začal plynule mluvit celé 

(tříhodinové!!) výukové CD. Nešlo ale v žádném případě o řeč funkční. Byla to 

stereotypní samomluva, absolutně nefunkční. Přeříkával celé CD i se všemi zvuky: 

A jako auto A jako aktovka A jako autobus A jako anděl pomůžeš mi najít klávesu se 

stejným písmenem? dudududu cink! B jako babička, B jako atd. Dlouhé stereotypní 

pasáže si přeříkával nejen během dne, ale i v noci. Filip měl velké problémy se 

spánkem, usínal až kolem jedenácté hodiny, každé dvě hodiny se budil a od tří do pěti 

hodin ráno byl vzhůru. Právě v tomto čase ležel a celé dvě hodiny opakoval pasáže 

z počítače. 

Matka vypozorovala souvislost mezi večerní stravou a spánkem. Vzhledem ke 

dlouhým objednávacím lhůtám na diagnostické vyšetření poruch autistického spektra 

začala matka hledat informace o autismu sama. Na internetu objevila, že se u dětí 

s autismem nasazuje GFCF dieta a že díky tomu dochází u dětí ke zlepšení. Tato dieta je 

bez obsahu mléčných složek a lepku ve všech podobách. Bezmléčnou dietu již Filip 

měl, jelikože mu byla zjištěna intolerance laktózy. Po obdržení diagnózy (ve třech a půl 

letech) tedy nasadila matka ještě dietu bezlepkovou. Bezprostředně po nasazení přestaly 

potíže se spánkem. Ze dne na den začal usínat kolem deváté hodiny a spal celou noc. 
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Současně smluvením výukových CD se začal Filip vyjadřovat, ale pouze 

jednotlivá slova. Musel být také využit motivační prvek, který znal z počítače. Tam 

„dudududu cink" znamenalo správnou odpověď, pochvalu a počítač ho pustil dál. 

Nereagoval na žádnou jinou sociální odměnu, jakou je pochvala, zatleskání nebo 

pohlazení. Jedinou odměnou a motivací pro něj bylo, když slyšel „dudududu cink". 

První kniha, kterou byl schopen přijmout a akceptovat její čtení byla „Jak krtek 

ke kalhotkám přišel", protože znal krtka z televize. Vždy ale musela být přečtená celá 

(včetně údajů o vydání a nakladatelství). Celou knihu si opět velmi brzy zapamatoval 

a začal ji vyprávět. Někdy matka přečetla první dvě řádky a Filip dořikal celou knihu 

sám. Přes den často seděl pod stolem a povídal si tam pasáže z počítače a pohádek. 

V řeči používal okamžité echolalie. Když matka řekla krátký pokyn, který se 

skládal ze dvou slov, zopakoval ho celý (otázka zněla Chceš ven? a Filip zopakoval 

Chceš ve«?). Pokud byl ale dotaz delší (Chceš za babičkou Olinkou?), zopakoval pouze 

poslední slovo (Olinkou?). První echolalie se objevily ve stejné době, kdy začal povídat 

výuková CD. V podstatě od té doby kdy začal mluvit, používal okamžitou echolalii. 

Nedokázal vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, neuměl říct ano, ne. Neustále 

používal echolalie. Když se ho matka zeptala Chceš spinkat?, Filip echolalicky 

odpověděl Chceš spinkat?. Pokud ho ale matka dala do postýlky, začal brečet. Neuměl 

vyjářit, že nechce. 

Ve třech letech a 4 měsících se objevila první funkční komunikace. Začal 

používat jednoduché věty, které byly zpočátku všechny echolalické, ale šlo o opožděné 

funkční užití. Aktivně využíval opožděnou funkční echolalii. Začalo to používáním 

slůvka chceš. Když měl žízeň, řekl Chceš napít?, když chtěl sladkost, řekl Chceš 

bonbón?, když se chtěl dívat na pohádku, řekl Chceš pohádku?. Už tedy za pomoci 

opožděné funkční echolalie dokázal verbálně vyjádřit svoji potřebu. Pořád opakoval 

pasáže z pohádek a výukových CD. Ty původní a stále se učil nové. 

Ve třech a půl letech začal používat slova mami, tati. Ne však spontánně, ale po 

absolutním nácviku. Přišlo to o mnoho později než ostatní slova. Problém byl 
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v pochopení, že má někoho oslovit. Nechápal princip, že když někoho osloví, tak 

člověk bude díky tomu reagovat. 

Před koncem třetího roku se objevily první náznaky odeznívání okamžité 

echolalie. Přicházely první smysluplné odpovědi. Šlo však jen o nejzákladnější 

odpovědi na několik otázek typu Co je to?, Chceš?, Kdo je to?. Na ostatní otázky 

odpovídal pořád echolalicky, protože jim nerozuměl. 

Měl velmi dobrou pasivní slovní zásobu. Když mu matka ukazovala nějaký 

předmět a zeptala se co to je, uměl odpovědět. Věděl, že auto je auto, stůl je stůl, ale 

sám od sebe slova nepoužil, proto jde o pasivní slovní zásobu. Na otázku co chce k pití 

odpověděl buď ne, nebo pití. Nejdříve se naučil používat slovo ne, až po delším nácviku 

slovo ano. 

V řeči nebylo přítomno expresivní vyjadřování za účelem sdílení společného 

zájmu. Nesděloval co vidí, z čeho má radost atp. Nevyjadřoval vlastní myšlenky, 

nápady, ale pouze svoje potřeby. Na rozdíl od svých vrstevníků se vůbec neptal Co je 

to?, Kdo je to?, Proč to tak je?. Nepoužíval slova můj, moje k vyjádření vlastnictví. 

V řeči nebylo nic, co by se týkalo jeho vlastní osoby. Nemluvil o sobě, nekomentoval 

své aktivity. Nepoužíval citoslovce radosti ani bolesti. Když si odřel koleno, zjistila to 

matka až večer při umývání. 

Po nácviku postupně dokázal svou potřebu vyjádřit správně, bez použití 

echolalie. Místo chceš pomoc řekl prosím pomoc. Vyjadřování bylo mechanické, ale 

zvládal správně použít v určitých situacích naučené věty. Tam kde používal pořád 

echolalii změnil osobu. Místo dříve užívané druhé osoby (chceš plavat) začal používat 

osobu třetí (Filip chce plavat). 

Ve čtyřech letech nastoupil do speciální třídy pro děti s autismem při MŠ, kde 

s ním dělaly nácviky pracovního chování zaměřené na rozvoj v jednotlivých oblastech 

za pomoci strukturovaného učení a vizualizace. Největším přínosem pro rozvoj 

expresivní řeči byla generalizace. Ve školce slyšel jinou intonaci hlasu, byly mu 

pokládány jiné otázky. Pochopil, že jedna věc může mít více pojmenování 

(vláček, mašinka). 
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Stále se rozvíjela slovní zásoba a zvyšoval se počet funkčně užívaných slovních 

spojení. Zvětšovalo se množství používaných naučených vět. Častěji odpovídal 

k tématu. 

Kolem pátého roku začal hodně přejímat věty z pohádek, které pak funkčně 

použil. Kvalita i kvantita přejímaných vět se stupňovala. Nejdříve používal krátké věty. 

Např. znal z pohádky slovní spojení haló, je někdo doma!. Když šel s rodiči na 

návštěvu ktetě a zaťukali na dveře, řekl haló, je někdo doma?. Později už dokázal 

z pohádky převzít základ a doplnit si něco svého. Krtek v pohádce říkal ach ach, moc 

bych si přál kalhotky s kapsami a Filípek to používal, když si něco přál (ach ach, moc 

bych si přál zmrzlinu). 

V tomto období už také dokázal verbálně vyjádřit radost (Filip je první, Filip 

vyhrál). Účinností, které ho bavili, komentoval své chování (Filip skáče). Už se 

objevoval náznak sdílení. 

Vytvářel jednoduché věty informativního charakteru (Filip má auto). Nikdy 

nepokládal otázky zjišťovacího charakteru. Neptal se Kdy tam půjdeme?, Proč se něco 

stalo?, Co děláš?. 

Verbálně dokázal vyjádřit svá přání {prosím chci minigolf). Nesouhlas 

vyjadřoval za pomocí slov nechci, nepůjdu. Už tedy vyslovoval negativní výroky ve 

správném kontextu. Dříve uměl říci pouze ne, nechceš nyní už řekl nepůjdu tam, nechci 

dělat. Byl také schopen říci nevím, když něco nevěděl. Do této doby když nevěděl, 

unikal k echolalii nebo k verbálním stereotypům. 

Nedokázal se verbálně vyjádřit, přestože vědomost či myšlenku měl. Věc chápal, 

ale řečová bariéra mu nedovolila odpovědět. Věděl co je to ručník, ale nebyl schopen 

říci, že je to věc na utírání. Řekl koupelna. Mnoho věcí, kterým rozuměl nedokázal 

verbálně vyjádřit. Často ho to frustrovalo a odrazovalo od další komunikace. 

V období mezi pátým a sedmým rokem pozvolně docházelo ke kladení 

spontánních otázek typu Kde je táta!, Přijde Verča!, Pojedeme do školky!, Co je dnes 

za denl Co bude dnes k obědu!. 
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Stále více se rozvíjelo verbální vyjadřování emocí. Když mu matka řekla, že 

budou na oběd palačinky, řekl to mám velkou radost. Nebo při obědě prohlásil to mi 

moc chutná. 

Dokázal strukturovaně popsat jednoduchý obrázek. Řekl např. kluk plave ve 

vodě. Když jsem se zeptala kdo tam ještě plave, odpověděl plave tam kluk a holka. 

Bylo třeba se ho ptát. Sám od sebe obrázek nepopsal podrobně, pouze jednou větou. 

V řeči se objevovaly hodně agramatismy - chybné skloňování podstatných jmen 

(místo Verče řekl Verčovi) a chybné časování sloves. 

Měnilo se u Filipa i uvědomění se sebe sama, takže se v řeči objevilo použití 

zájmen já, ty, my, vy, oni. Současně s tím přicházelo stále častější použití první osoby, 

když mluvil o sobě. Neměl problém s kontrolou rychlosti a hlasitosti řeči. 

Pochopil vazbu proč-protože. Když se matka zeptala proč pláčeš, odpověděl 

protože nemůžu na počítač. Nebo pokud se ptal matky, jestli něco může jíst a ona mu 

odpověděla záporně, zeptal se proč. 

Používal minulý a budoucí čas, přičemž budoucí čas tvořil ještě nesprávně. 

Pochopil systém tvoření, ale chyboval. Místo pojedeme metrem řekl budeme jet 

metrem. 

Často si vytvářel vlastní výrazy. Vytvářel slovesa vycházející z podstatných 

jmen. Když chtěl říci např. mami zapískej jako myška, řekl maminko myškuj. 

Zhruba od šestého a půl rokuje expresivní řeč na nynější úrovni. V řeči je patrná 

větší spontánnost. Hodně využívá verbální manipulace. Je uložen ke spánku a protože 

nechce, aby matka od něj už odešla, řekne prosím, buď tady, jsem smutný]! Nebo když 

si spolu hrajeme mi najednou řekne mám tě moc rád a za chvilku dodá můžu na 

počítač?. 
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Věty, které vytvoří sám jsou rozvitější a obsahují i několik slov. Sděluje zážitky 

a popíše jejich průběh, i když velmi jednoduše (Byl jsem v aquaparku. Byla tam 

klouzačka. Jezdil jsem na červené.). 

Problém mu dělají předložky, které jsou hodně abstraktní. Na obrázku je 

schopen ukázat na okně nebo pod oknem, ale není schopen to použít v prostoru. 

Když nerozumí větě, nebo ji „nepochytil" celou, řekne si o zopakování věty 

(Řekni ještě jednou.). Neumí odpovídat na dotazy týkající se minulosti, neumí vyprávět 

zážitky z minulosti. 

Umí číst a čte s minimem chyb. Vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce, roční 

období. Odpočítává správně číselnou řadu. Má výbornou pasivní slovní zásobu. 

Používá složitější věty, které se dají rozlišit na dva typy. První typ jsou věty 

samostatně spontánně tvořené. Zde se vyskytují četné agramatismy a často je problém 

pochopit, co chce větou sdělit. Pro blízké to není složité, dokáží z jeho slov dešifrovat 

co asi chtěl říci, ale nezasvěcený posluchač nepochopí, o co jde. Druhý typ jsou barvité 

věty až souvětí, přenesené z pohádek a počítačů s funkční záměnou některých slov tak, 

aby to odpovídalo danému kontextu, situaci. Tato řeč je hodně matoucí, zní velmi 

barvitě, schopně, často tam jsou slova, která nepoužívají ani vrstevníci. 

Dokud hovor řídí sám a sděluje to co on chce, je projev poměrně kvalitní. Když 

rozhovor řídí druhá osoba, jsou patrny časové prodlevy v odpovědích. Je značný rozdíl 

ve kvalitě projevu, pokud jde o jeho iniciativu ke komunikaci, nebo když jde o 

iniciativu druhé osoby. Například za mnou přiběhne a řekne : „Verčo, zatloukám s tátou 

a jsem Bořek stavitel." (pomáhal otci s montováním skříně). Když se ho zeptám, co 

staví, už nastává problém. Chvíli mu trvá, než otázku zpracuje a další čas potřebuje na 

formulaci odpovědi. Je schopen vést pouze krátký dialog. 
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9.1.2. Receptivní řeč 

Jen velmi těžko lze odhadnout skutečnou míru Filipova porozumění v raném 

věku. Vzhledem kjeho hyperaktivitě si matka není schopna uvědomit čemu rozuměl. 

Neustále běhal, utíkal a nereagoval na pokyny. Nebylo možno identifikovat, proč 

nereaguje. Zda ho zaujalo něco jiného nebo se mu něco nelíbilo. Je otázkou, do jaké 

míry nerozuměl a do jaké míry neměl zájem. 

V třech letech rozuměl některým konkrétním podstatným jménům, které 

pojmenovávaly předměty a základním pokynům, které se používaly několikrát denně 

(pojď sem, sedni si, dej). Nerozuměl významově věcem jako je paci paci nebo pápá. 

Žádný problém neměl s porozuměním pojmům, které spadají do oblasti abstraktně 

vizuálního myšlení, jako jsou barvy, tvary, čísla a písmena. 

Po nasazení diety ve třech a půl letech začal v noci spát, přes den byl klidnější, 

začal mít lepší nálady, více reagoval, byl kontaktnější a bylo patrné lepší porozumění. 

Byl schopen rozumět otázkám typu Co je to? Kdo je tol, některým slovesům, 

dvouslovné větě a jednofázovým pokynům {yem si boty). Postupně chápal složitější 

věty a rozuměl i jednoduchým dvoustupňovým pokynům (sedni si a jez). Pokyny 

týkající se běžné denní situace zvládal, ale nelze přesně určit, co skutečně rozuměl a co 

řešil vhledem. 

Filip působil, že míra porozumění převyšuje vyjadřovací schopnosti, ale velmi 

často to bylo naopak. Hodně pracoval vhledem. Dokázal z určitých indicií vydedukovat, 

co asi po něm člověk může chtít. Vypadalo to, že zadané instrukci rozumí, ale šlo 

pouze o dedukci nebo logické vyvození. 

Po čtvrtém roce chápal otázky, u kterých byla možnost výběru. S nácvikem se 

postupně míra porozumění zlepšovala. Rozuměl vazbě proč-protože, složitějším 

dvoustupňovým pokynům (Dej kostku do hrníčku a hrníček dej pod stůl.), delším 

větám i otázkám. Receptivně dokázal rozlišit pohlaví. 

V pěti letech pochopil pojmy včera, dnes a zítra. Rozuměl krátkým příběhům. 

Chápal význam nadřazených pojmů (zvířata, dopravní prostředky, nádobí). 
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Vývoj receptivní složky řeči byl v přímé návaznosti na vývoj funkčního užití 

expresivního vyjadřování. Filip dokázal používat expresivně funkčně pouze ta slova, 

kterým rozuměl. Aby mohl použít věty a vzorce z počítači či pohádek adekvátně dané 

situaci a kontextu, musely být plně pochopeny. 

Zpočátku se stávalo, že nepoužil celou větu, ale pouze nějaký výraz a ostatní 

nepochopili, co tím chtěl sdělit. Ve školce mu nová učitelka dávala při samostatné práci 

úkoly, které měl již dávno zvládnuté (byla nová a nevěděla, co vše už Filip umí) a on 

vždy jen řekl bim bam a utekl. Ani matka to nedokázala nejdříve rozšifrovat, ale pak v 

pohádce, kterou měl Filip zrovna oblíbenou, slyšela větu: Tady někomu zvoní ve věži. 

Bim bam. A to pořádně. Filip nerozuměl tomu, proč po něm paní učitelka chce, aby 

třídil tvary nebo barvy, když už to dávno znal a neuměl jí to sdělit jiným způsobem. Na 

první pohled se zdálo, že používá nesmyslný výraz, ale on v podstatě porozuměl větě 

v pohádce a použil ji ve správném kontextu, pouze ji verbálně nevyjádřil celou. Ze 

sociálního hlediska by samozřejmě věta byla nevhodná. Tento problém budu popisovat 

v kapitole o vývoji sociální komunikace. 

Nyní používá vždy věty nebo fráze celé a je z nich jasné, co chce sdělit. Často se 

však stává, že dokáže větu přejatou z televize (počítače) funkčně použít, ale chápe 

pouze globální smysl věty, ne jednotlivá slova. Ví, čeho tou větou dosáhne, k čemu 

věta slouží, ale jednotlivým slovům nerozumí. Když matka po Filipovi chce něco, co 

jemu nepřipadá důležité, řekne: ,Mami, ty jsi čistě přízemní". Pochopil, v jakém 

kontextu se věta v pohádce používá, ale neví, co slovo přízemní znamená. Velmi často 

používá větu To je průšvih).. Vždy ji použije adekvátně situaci. Ujel autobus a Filípek 

prohlásil: „To je průšvih, odjezdili". Když se ho ale zeptám, co znamená slovo průšvih, 

není mi schopen odpovědět. Je však možné, že slovu rozumí, ale pouze nedokáže 

verbálně vyjádřit jeho význam. 

Někdy větu používá zpočátku pouze v úplně stejné situaci, jako byla v pohádce. 

Až později ji zcela porozumí a její užití zgeneralizuje. V jednom dílu pohádky si 

Hurvínek a Spejbl vyměnili role (rodič a dítě). Když Spejbl něco provedl, Hurvínek mu 

řekl: Jak a za trest nebudeš koukat na televizi.". Filípek říkal stejnou větu matce 

(nebo mně) ze začátku pouze v situacích, když se stalo něco stejného jako v té pohádce. 

Později ji používal i v jiných situacích. Pochopil, že věta není trest jen za určité 

konkrétní věci, ale může to být použito jako trest za cokoliv. 
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Nastávají i situace, kdy se kvůli deficitu ve verbálním vyjadřování zdá, že Filip 

něčemu neporozuměl. On to však pochopil, ale v drobné obměně to není schopen 

expresivně vyjádřit. Na hřišti děti neposlouchaly maminku a Filip jim řekl : Musíte 

poslouchat co povídat máma". Pak řekl mamince : „Když nebudeš děti poslouchat, tak 

ti Ježíšek nepřinese žádné dárky. ". Chtěl ale vyjádřit, když tě děti nebudou poslouchat, 

tak jim Ježíšek nepřinese žádné dárky. Čekal od té maminky souhlas, ale ona větu 

pochopila, jak byla řečena a měla pocit, že Filip nerozumí tomu, co říká. To, že Filip 

výraz (větu) nedokáže adekvátně použít v jiném pádě nebo v jiné osobě, může působit, 

že nerozumí tomu co říká, ale on to jen není schopen vyjádřit. 

Velkou otázkou také je, zda některým věcem Filip nerozumí, nebo jim jen 

rozumět nechce. Nedávno byl s matkou na poště a hrál si s tlačítky na ovládacím 

panelu pro výběr z kreditních karet. Pak přišel za matkou a řekl: Mami, paní říkala, ať 

si nehraji s kalkulačkou a já jsem rozuměl.". Matka se pak doma zeptala, zda to paní na 

poště řekla hezky nebo ošklivě a Filip odpověděl : „Hezky. Kdyby řekla ošklivě, tak 

bych nerozuměl. A když řekla hezky, tak jsem rozuměl". 

9.2. Neverbální komunikace 

Již v raném dětství se nevyskytovaly první projevy neverbální komunikace jako 

je navazování očního kontaktu, dožadování se pochování, ukazování nebo sdílená 

pozornost. Nevyjadřoval pohybem základní potřeby jako jíst, pít nebo potřebu jít na 

toaletu. Záporné stanovisko ani souhlas nedoprovázel pohybem hlavy. Mimika obličeje 

byla výrazně omezená. Gesta nepoužíval, ani jako náhradu verbálního vyjádření. 

Kolem třetího roku ukazoval na krátké vzdálenosti (na počítači nebo v knize). 

Do dálky neukazoval, protože neměl potřebu sdílet. Nešlo o to, že by ukazovat do dálky 

neuměl, ale nepotřeboval to. Ukazování se postupně vyvíjelo v přímé souvislosti 

s potřebou sdílení. Četnost ukazování se zvyšovala. Kolem pátého roku již neměl 

problémy s ukazováním na krátké i dlouhé vzdálenosti, pakliže předměty, na které chtěl 

ukázat, byly v jeho zorném poli. Pokud měl však ukázat na předmět nacházející se v 

jiném patře, tak neukazoval vzdušnou čarou, ale ukazováčkem kopíroval celou jeho 

cestu, včetně zatáček. Nyní už to zvládá a je schopen správně ukázat i na předmět, který 
není v jeho zorném poli. 
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Před čtvrtým rokem zavrtěl hlavou při nesouhlasu a přikývl při souhlasu, ale 

bylo patrné, že pohyb není přirozený. Vycházel z nácviku a často byl přehnaný. Jiná 

gesta nepoužíval. Mimika obličeje byla pořád značně omezená. Až mezi pátým 

a sedmým rokem se začala postupně prokreslovat, začala být barvitější a přirozenější. 

Po pátém roce byla již gesta vyjadřující ano a ne spontánní a začal používat i další gesta 

(pojď, stůj). 

Oční kontakt nebyl přítomen velmi dlouho. I když se po nácviku někdy objevil, 

nesplňoval komunikační význam. Nyní je Filip sice schopen navázat oční kontakt 

přiměřené kvality svému věku, ale je to s velkými výkyvy v návaznosti na jeho náladu 

a únavu. Někdy oční kontakt nenavazuje vůbec, je to v přímé závislosti na jeho vnitřní 

rozpoložení. Hodně také záleží na tom, zda jde o jeho zájem nebo o iniciativu druhého. 

Když se Filip dožaduje pozornosti, chce sdělit něco pro něj důležitého, tak navazuje 

funkční oční kontakt. Pokud však rozhovor iniciují ostatní, navazuje oční kontakt velmi 

sporadicky. 

Nyní už je možné z jeho očí poznat, že má radost, zatímco zhruba do šesti let byl 

jeho pohled očí prázdný, nic neříkající. 

Od raného dětství byl patrný deficit také v oblasti porozumění neverbálním 

signálům. Nerozuměl gestům typu ano, ne, pojď sem, zastav se, nemůžeš. Nechápal 

ukazování druhé osoby. 

Až po pátém roce rozuměl gestům ano, ne. Hodně záleželo na tom, jak moc byl 

pohyb hlavou druhé osoby zdůrazněn. Když matka kývala hlavou hodně a dlouho, 

pochopil to, ale čím matka kývala přirozeněji, měl méně času na definování pohybu 

a porozumění gestu se snižovalo. Často si řekl o zopakování gesta - prosím, co jsi 

udělala?. I nyní má někdy Filip problém porozumět gestu přikývnutí hlavy. 

Co se týče ostatních gest, není problém, pokud gesto Filip zná. Dokáže ho 

rozpoznat a porozumět mu. Když však někdo použije gesto jemu neznámé, není 

schopen ho identifikovat. 
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Ukazování druhé osoby chápe pouze na krátkou vzdálenost. Pokud někdo 

ukazuje do dálky, není schopen identifikovat cíl ukazování. Pakliže je ale ukazování do 

dálky spojené s verbální nápovědou (hele kytka) a konkrétním předmětem, ví, co má 

hledat. Pokud však ukážu prstem do dálky a řeknu jen „hele", nechápe, kam se má 

dívat. 

9.3. Sociální komunikace a chování 

Okolo druhého roku byla Filipova sociální komunikace čistě funkční. Pouze 

pokud něco potřeboval, vzal matku za ruku, dovedl ji někam a ukázal na věc, kterou 

chtěl. Více však převažovalo, že si vše snažil obstarat sám. Pomáhala mu v tom jeho 

motorická zdatnost a hlavně logické myšlení. Věděl, kam co má přesunout, kam si 

stoupnout nebo kudy vylézt. V první řadě se snažil poradit si sám a až když nastal 

problém, který neuměl překonat, dožadoval se pomoci. Dělal vše proto, aby 

nedocházelo k žádné sociální komunikaci, naučil se i sám ovládat DVD. Okolí bylo 

nadšené, že je šikovný a nikdo závažný deficit nevnímal. 

Nebyl u Filipa přítomen oční kontakt ani žádná jiná neverbální komunikace. 

Nechápal neverbální signály ani emoce druhých. Člověk byl pro něj jen prostředek 

k dosažení něčeho. Když chtěl pomoc, dokázal si vynutit pozornost druhé osoby 

a dovést ji k předmětu svého zájmu, ale nepoužíval u toho oční kontakt. Bylo to 

technické využití druhé osoby. Veškeré navazování kontaktu nebylo s cílem sdílení 

nebo ukázání, ale vždy s cílem dosáhnout své potřeby. 

Nešel si k matce pro útěchu, když se něco stalo. Neprojevoval žádnou separační 

úzkost. Nešel se přitulit k matce, nemazlil se. Neradoval se z příchodu známé osoby. 

Nereagoval na emocionální projevy blízkých osob. Nekontaktoval druhou osobu s cílem 

sdílet společnou činnost, nejraději si hrál sám svoje stereotypní hry. V případě, že si 

s ním matka chtěla hrát, dovolil jí pouhou přítomnost bez dotyku hraček. Mohla jen 

sedět a koukat. Když vzala kostku a někam ji položila, tak Filip kostku vzal a dal na 

určené místo sám. Někdy dovolil společnou hru, ale s podmínkou, že bylo nutné 

akceptovat jeho představy. 
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Rodina ani nejbližší známí v této době nespatřovali na Filipově chování žádné 

zvláštnosti. Jediné, co je překvapilo a nad čím se pozastavili, bylo to, že se Filípek 

nemazlil. Vysvětlovali si to však jeho hyperaktivitou, že prostě jen nemá na mazlení 

čas. 

Ve dvou a půl letech se u Filipa objevila fascinace číslicemi a písmeny. Písmena 

se staly prostředkem k navazování vzájemné interakce. Byl to nástroj k zaujmutí. Když 

za ním matka přišla a měla v ruce písmeno, tak věděla, že získá Filipovu pozornost. 

Písmena se staly velkou motivací, která se dala využít při různých činnostech. Filip 

nesnášel malování, ale když se malovaly písmena, bavilo ho to. Matka např. namalovala 

písmeno A, vynechala středovou čárku a Filip ji doplnil. Kdyby měl však doplnit čárku 

třeba do nakresleného baráčku, neudělal by to. V podstatě byl Filip ochotný téměř k 

jakékoliv hře, pokud v ní byli nějaký způsobem zakomponovány písmena. Dokázal si 

hrát s autíčky, když auto vozilo jako náklad písmena. Kdyby ale auto vozilo kostky, 

neměl by o hru zájem. Matka dokázala písmen využít velmi kreativně. Když chtěla, aby 

se Filip klouzal na klouzačce, nejdříve s ním posílala po klouzačce písmena, to se mu 

líbilo, motivovalo ho to a pak se klouzal i sám. Nebo hledali někde ukrytá písmena. 

Pokud by měl hledat cokoliv jiného, nejevil by o hru zájem. Písmeno udrželo Filipovu 

pozornost při hře a různých aktivitách. Jako hlavní prostředek se použila písmena, ale 

šlo do hry vnést i další prvek. Když vozil autíčkem písmena do jednotlivých domečků, 

mohla si matka dovolit mezi pět písmen vsunout jednoho panáčka. Postupně se mohlo 

do hry vnášet více různých prvků, ale pořád tam musel být předmět zájmu. 

Zájem o vrstevníky Filip příliš neprojevoval. Venku na hřišti děti nekontaktoval. 

Pouze, když dělaly nějakou věc, která mu byla blízká, snažil seje napodobit. Šlo hlavně 

o hry pohybového charakteru. Viděl, že děti lezou na prolézačce, tak lezl taky, ale 

nenavazoval s nimi kontakt. Napodoboval jejich činnost, ale nebylo to s cílem činnost 

s nimi sdílet. Když si děti hrály na honěnou, Filip také začal běhat. Ne však s cílem hrát 

s nimi hru. 

Až před čtvrtým rokem se objevila citová vazba na blízké lidi. Matku sháněl ve 

chvíli, kdy někam odešla v cizím prostředí. Doma, když byl zaujat nějakou činností mu 

to nevadilo. Přicházel se občas pomazlit. Když chtěl, aby ho matka objala, tak ji to 

nechal udělat, ale stávalo se, že se chtěla matka mazlit a Filip utekl. Muselo to vždy 
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vycházet z jeho iniciativy. Objevovala se sdílená radost z některých činností. Projevoval 

radost při příchodu matky. Nejdříve se nějaký čas radoval jen po příchodu matky, 

později se radoval i když přišel nějaký jiný člen rodiny nebo blízký známý. Neuměl 

poskytnout útěchu, protože nedokázal rozpoznat emoce a nebyl schopen rozšifrovat 

emoční ladění druhé osoby a tudíž na ně adekvátně reagovat. Nerozpoznal mimiku 

obličeje. Nepřišel se pochlubit. Neinicioval společnou aktivitu tím způsobem, že by 

někomu podal hračky, aby si s ním hrál. 

Po nácviku se podařilo zgeneralizovat zdvořilostní fráze jako prosím, děkuji, 

ahoj a dobrý den. Nejdříve všechny výše zmíněná slova používal pouze na výzvu. 

Postupně je říkal spontánně, ale ne vždy. Záleželo na jeho náladě a rozpoložení. 

Kontakt s vrstevníky inicioval velmi sporadicky. Velkou motivací pro něj byly 

starší děti. O vrstevníky a mladší děti nejevil zájem. Když se jednalo o starší děti, byl 

schopen ze sebe dostat maximum z dosažených dovedností a znalostí, včetně 

komunikace. Velký podíl na zapojení Filipa do her starších dětí měla matka. Hrála 

s kluky na hřišti fotbal a oni pak nechali Filipa, aby se také hry účastnil, přestože 

neakceptoval pravidla. Stejně tak v dětském matka navázala vztah s ostatními dětmi, 

vymyslela pro ně nějakou aktivitu a Filipa do hry také zapojila. 

Matka chodila s Filipem na cvičení, kde byl také v kontaktu se zdravými dětmi. 

Ze začátku to pro něj bylo stresující, ale pak už věděl co ho čeká, protože struktura 

hodiny byla vždy stejná a nebyl žádný problém. Filip zvládal sociální dovednosti jako je 

umět čekat a střídat se s ostatními. 

Ve čtyřech letech už Filip uměl hrát jednoduché společenské hry (pexeso, 

Člověče, nezlob se, dámu, solitaire). Hrál podle pravidel, ale nezvládal prohru a šel při 

ní do afektu. Ani se nemusela hra dokončit. Stačilo, když při Člověče, nezlob se dlouho 

nehodil šestku, aby si mohl nasadit figurku. Pokud začínal prohrávat, často se uchýlil 

k podvádění. Ne však se záměrem podvést toho druhého, ale potřeboval si vyřešit svoji 

nervozitu. Když viděl, že musí hodit pětku nebo šestku, aby soupeře předehnal a 

nehodil jí, řekl, že to neplatí a chtěl házet znovu. Zvládal princip střídání se u všech 

těchto her. 
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Po čtvrtém roce se začal objevovat sociální úsměv, ale jen velmi zřídka a pouze 

při hře s matkou. 

Kolem pátého roku po nácviku dokázal u matky rozpoznat všechny emoce. 

U ostatních lidí jen v případě, že byly velmi dobře prokreslené. Přestože emoci 

identifikoval, neuměl na ni adekvátně zareagovat. Buď se choval neutrálně nebo emoci 

zrcadlil (když někdo křičel, Filip křičel taky). Později už uměl využívat naučených 

vzorců. Když viděl matku plakat, řekl neplač, to bude dobrý. Naučenou větu však 

používal i v případě, kdy on sám zavinil, proč dítě ve školce plakalo. Nedokázal rozlišit, 

že se má omluvit. Nerozuměl přesně kontextu celé té situace, že on je viníkem. 

Chování na veřejnosti v této době bylo většinou sociálně přiměřené. Občasné 

výkyvy byly podmíněny mírou zátěže v té situaci. Jinak se choval v metru, které ho baví 

a jinak v čekárně u doktora, kde nevěděl, jak dlouho bude muset čekat a netušil, jak 

bude vyšetření přesně probíhat. 

Na hřišti nebo v dětském koutku už přijímal hru s vrstevníky, ale pořád 

Preferoval starší děti. Ptal se dětí jak se jmenují, co dělají. Dokázal vést krátký dialog, 
kdyř bylo dítě schopno a ochotno mluvit tak, aby tomu Filip rozuměl. Tady byl problém 

U těch starších dětí, protože mluvily složitě a rychle. Požádal o dovolení, aby si mohl 

brát s hračkou, se kterou si hraje někdo jiný. 

V sociálním kontaktu vůči cizím lidem by pasivní, pokud ho oni kontaktovali, 

dokázal jim na jednoduché otázky odpovědět (otázky typu, zda chodí do školky). 

Nebyla rozvinuta teorie mysli, nedokázal předvídat myšlenky a reakce druhé 

osoby. 

V šesti letech již navazoval kamarádské vztahy ve skupině, ale byly kvalitativně 

i kvantitativně odlišné od vrstevníků. Nebylo to v rovině tohle je můj kamarád, tak si 
s ním každý den hraji, ale teď je to kamarád, protože si s ním teď hraji. 
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Kolem šestého roku začal Filip využít více sociální úsměv a nejen v kontaktu 

s matkou, ale i s jinými lidmi. Nyní je schopen použít sociální úsměv adekvátně situaci. 

Zvládá lépe reagovat na emoce druhých. Omluví se, když něco provede. Dokáže 

utěšit frázemi, které přejímá od matky (nebuď smutná, promiň, to jsem nechtěl, to je mi 

moc líto, omlouvám se). Vyjadřuje velkou radost z dárků a z překvapení. Oznámí, že se 

mu bude stýskat, když matka odjíždí a když přijede, řekne, že se mu moc stýskalo. 

Pochválí matku, že jí to sluší. Pomáhá jí vybírat oblečení, všímá si, co mají druzí na 

sobě, dá najevo, co se mu líbí a nelíbí. 

Dovoluje druhému člověku vstoupit do jeho hry, ale pokud by mu tam chtěla ta 

osoba vnést nový prvek, musí mu to předem oznámit. Při hře a ostatních činnostech je 

patrná větší míra sdílení. Vzhledem k deficitu ve verbálním vyjadřování nedosahuje 

sdílení takové kvality. Když např. sestavuje na počítači z různých dílů auto, řekne 

podívej, co jsem postavil a větu dál nerozvine. Velký posun je v tom, že vytváří auto pro 

někoho. Řekne, že tohle auto je pro tátu. 

Velký pokrok udělal ve zvládání prohry při hře. Pokud se s ním udělá před hrou 

dohoda, že se nebude vztekat a že nevadí, když prohraje, prohru unese. Často i když se 

dohoda neudělá a prohraje, tak řekne prohrál jsem a nevztekám se, ale pro jistotu 

nechce hrát dál. Někdy dokonce protihráči pogratuluje a těší se s ním, že vyhrál. 

Dokáže rozeznat vhodné a nevhodné chování. On sám za sebe rozlišuje co si 

může dovolit a co ne. Ale když se jiné dítě chová nevhodně, tak se přidá, pokud mu ta 

hra připadá zajímavá. 

Stále ještě převládá deficit v teorii mysli. Myslí si, že ostatní znají stejné věci 

jako on. Počítá s tím, že všichni znají hry, které on hraje na počítači. Na druhou stranu 

si už ale dokáže uvědomit, že někdo může prožívat ve stejné situaci jiné emoce než on. 

Když si hrál na pekaře, dělal si legraci a řekl, že mě upeče. Zeptala jsem se ho tedy, zda 

^ mě chtěl opravdu upéct a on prohlásil : J f e , to nechci, Davídek by byl smutný 

David je můj přítel, kterého Filípek viděl pouze jednou a to zhruba před rokem, když 

s námi v ZOO. Na tomto příkladě jde vidět, kolik informací si musel spojit, aby 

došel k vyřčenému závěru. Musel si uvědomit, že by to mohlo někomu vadit, přemýšlet 
0 emocích druhých a dokázal vyvodit, jakou emoci by ten člověk asi prožíval. 
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Jak jsem již v předešlých kapitolách popisovala, používá Filip v řeči funkční 

opožděnou echolalii, kdy aplikuje do běžné řeči věty z pohádek. On si větu zapamatuje, 

použije ji gramaticky správně i v situaci, která odpovídá té v pohádce, ale neodhadne, že 

tomuto člověku to říci nemůže, nebo že v nějaké situaci se to nehodí. Chybí mu 

jemnocit pro sociální situace a sociální vyjadřování. Např. byl v pohádce používán při 

pozdravu výraz nazdar kedlubny. Filip si uvědomoval, že se to používá při pozdravu, 
ale nerozkódoval, že jde o pohádkový výraz a nepoužívá se to mezi lidmi. Když se 

převlékal v šatné při odchodu ze školky, přišla za ním matka ještě s paní ředitelkou, 
protože společně nčco řešili. Filípek se na né podíval a řekl : „Nazdar kedlubny". 

Nepochopil, že ten výraz je přizpůsobený konkrétní pohádce a není obecně použitelný 

V životě. Chyběla tam míra uvědomění si toho, jak bude působit slovo kedlubna, když to 

řekne mezi kamarády nebo paní ředitelce. 

Problémem jsou pohádky, kde je často používáno jemných vulgarit. V pohádce 

pojďte pane, budeme si hrát" se objevují výrazy jako mazej pryč, vypadněte, zmizte. 

Filip vidí, že to v pohádce říká kamarád kamarádovi a myslí si, že to také může 

používat. Pochopí, že když jeden medvěd řekne druhému vypadněte, tak medvěd 

odejde. Rozumí smyslu, ale ne tomu, že výraz je hrubý a používá ho. Ne však se 

záměrem ublížit. 

Podobné situace nastávají i v případech, kdy Filip má představu, co znamená 

nějaký pojem a už nedokáže rozlišit jemné rozdíly v jeho významu a použití. Například 

ho matka naučila, co znamená slovo zloděj. Vysvětlila mu, že jde o lidi, kteří kradou 

věci, tzn. berou věci druhým a už jim je nedají. A když je chytí policisté, dostanou trest 

a zavřou je do vězení. Pak nastala situace, kdy u nich byla na návštěvě sousedka a její 

dcera Filipovi odnesla skleničku, aniž by ho o tom informovala a v momentě, kdy jí 

uviděl, řekl: „Ty jsi ale zloději Kradeš! Proč jsi mi to ukradla? Půjdeš do vězení!". 

Nebo se zeptal matky, zda mají poděbradku. Ona mu odpověděla, že ne, protože 

opravdu myslela, že už nemají. Filip pak šel do garáže a našel tam poslední poděbradku. 

Přišel zpět a řekl: „Ty jsi ale lhářka, lžeš, že mi říká, že není, pfuj, pfuj, to je hanba, to se 

nedělá!". Není schopen rozlišit zda to byl záměr nebo ne. V momentě, kdy mu to matka 

vysvětlí, pochopí to, ale první reakce je takto bouřlivá. 
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10. Faktory ovlivňující nácvik sociální komunikace 

10.1. Imitace jako základ nácviku sociální komunikace 

Vývoj imitace hraje zásadní roli při vývoji sociálních komunikačních 

dovedností. Imitace motorická, verbální i sociální je základem pro nácvik sociální 

komunikace. 

Nejdříve se Filip musel učit motorickou imitaci, která mu později sloužila 

k tomu, aby zvládal základní sebeobslužné dovednosti. Řízená motorická imitace byla 

na velmi nízké úrovni. Imitoval pouze spontánně, jen to co chtěl. Při sledování pohádky 

„O krtkovi" imitoval jeho pohyby (krtek v pohádce vyskočil, Filip před televizí taky). 

Na povel však nezimitoval nic. Při oblékání kalhot nebyl schopný udělat správný pohyb 

nohou, aby si navlékl nohavici, přestože mu to matka několikrát předvedla. Nebo když 

měl ruce pod vodou a matka mu ukázala pohyb rukou při mytí, nedokázal to napodobit. 

Po cíleném nácviku se řízená motorická imitace začala zlepšovat. Zpočátku 

např. matka bouchla vařečkou do hrnce a stejný pohyb udělala Filipovo rukou. Po 

několika předvedení pochopil, co má udělat a spojil si to s povelem udělej to stejně. 

Nejdříve s ním matka nacvičovala motorickou imitaci pouze při hře. Postupně se snažila 

pro nácvik využívat všechny situace, které se během dne naskytly a nacvičovala s ním 

hlavně věci, které byly potřeba pro běžný život (utření bot o rohožku, oblékání). Matka 

nikdy nedělala nic za něj. Když si Filip s něčím nevěděl rady, matka mu to ukázala a on 

to zopakoval. Nácviky toho typu, kdy šlo pouze o čistou imitaci, bez dalších nároků na 

Použití v nějakém kontextu, šly velmi rychle. Postupně se podařilo motorickou imitaci 

zgeneralizovat, takže veškeré úkony na ní založené probíhaly automaticky. 

Spontánní verbální imitace se objevila v době, kdy začal Filip koukat na 

výuková CD. Vzhledem k tomu, že je celá verbálně imitoval, matka věděla, že je 

schopen mluvit a začala s nácvikem řízené verbální imitace. Nejvíce využívala 

Předměty Filipova zájmu. Držela bonbon, Filip po něm sahal a matka mu ho dala, až 

po ní slovo bonbon zopakoval. Postupně matka přešla od nácviku jednotlivých 
slov, k nácvikům frází a vět, jejich délka i složitost se zvyšovala. 
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Verbální imitace je založena na sluchové paměti. Díky výborné sluchové paměti 

je Filip schopen zopakovat i celé souvětí. Nyní někdy při imitaci dlouhé věty změní 

nějaké slovo, ale zachová význam. Tím je jasné, že větě rozumí a dokáže se vyjádřit 

sám. 

Souběžně s nácvikem verbální imitace docházelo k nácviku imitace sociální. 

Když měl upevněné používání nějaké fráze, učila ho matka i v jakém kontextu se daný 

výraz používá. Například komu se říká dobrý den a v jakých situacích se pozdrav 

používá. 

Nácvik sociální imitace spočíval také v imitaci správného chování. Při 

vysvětlování jak se chovat v metru nebo při nákupu, se matka vždy opírala o imitici 

ostatních lidí. Když se Filip v obchodě plazil po zemi, zeptala se ho matka zda se 

i ostatní lidi plazí po zemi. Filip se učil vnímat sociální prostředí a to jak se v něm 

adekvátně chovat pomocí sociální imitace. 

10.2. Motivační prostředky 

Od stanovení diagnózy matka s Filipem soustavně pracovala. Při nácvicích 

využívala odměny. V této době fungovaly klasické odměny v podobě sladkostí. 

Největší odměna pro Filipa však byla zvuková, kdy matka převáděla do verbálního 

Projevu zvuk, který znal Filip z počítače („dudududu cink"). Věděl, že když mu počítač 

tuto melodii zahrál, splnil správně úkol a mohl postoupit dál. Až do čtyř let bylo pro 

Filipa největší pochvalou, když mu matka řekla „dudududu cink". 

U odměn v podobě sladkostí se muselo po velmi krátké době přejít k tomu, aby 

si Filip mohl vybrat, jakou odměnu dostane (např. žlutý nebo zelený medvídek haribo). 

Stávalo se, že úkol splnil, ale odměnu si odmítal vzít, protože to bral jako formu 

vydírání. Když se přešlo k výběru, odměnu v podobě sladkostí dále přijímal. 

Filip postupně začal chápat s lova jako šikulka, super, jednička a díky tomu se 

Pro něj staly odměnou. Bylo však nutné, aby slova byla doprovázena zvýšenou 

demonstrací emocí. Pokud by matka řekla běžným hlasem šikulka, Filip by nereagoval. 
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Musela to říci nahlas, s radostí v hlase a velkým nadšením. Zpočátku to doprovázela 

i vizualizací. Ukázala Filipovi obličej s úsměvem, aby pochopil, že má matka radost. 

V sociálních odměnách se pokračovalo a přidal se systém samolepkových 

odměn. Filip měl sešit (obr.č.l), kam sbíral samolepky. Když získal určitý počet 

samolepek, následovala odměna (např. bowling). Už bylo možné Filipa motivovat 

i věcmi, které znamenaly sociální kontakt a tím pádem vystavení sociální situaci. Velký 

posun byl také v tom, že motivace mohla být dlouhodobá. Samolepky sbíral pro získání 

konkrétní odměny i několik dní. Pouze při zavádění tohoto motivačního sešitu matka 

zařídila, aby získal samolepky během jednoho dne a mohl dosáhnout na odměnu. Což 

bylo velice důležité proto, aby na tento systém odměn přistoupil. 
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Obr. i. i _ Motivační sešit 

Filip vždy velmi rychle systém odměn prokoukl a přestal na něj reagovat. Nyní 

se u Filipa používají v rámci motivace dvě strategie, dohoda a souhlas. 

Dohodu Filip přijímá a akceptuje, protože je tam přítomen prvek, že může sám 

o sobě rozhodovat. Velmi často si o dohodu říká sám. Když nechce jít druhý den do 

Školky, snaží se s matkou udělat nějakou dohodu, v rámci které by do školky nemusel. 

Jako motivace může být oblíbená činnost, která je slíbená za nějaké delší období 

(návštěva aquaparku). V rámci dohod je to pak připomínáno, ne však každý den. Když 

nastane nějaký konflikt, odvolává se matka na dohodu, ne na to, že nepojede do 
aciuaparku. 

61 



Filip má velice rád metro. Při cestě ze školky jím jezdíme a po výstupu na 

konečné stanici chce Filip vždy čekat, než metro odjede a ještě než další přijede a 

odjede. Využívám to tedy jako motivační prvek (odměnu) a udělám s ním při odchodu 

ze školky dohodu, že když se bude v metru chovat hezky (počká až nejdříve lidé 

vystoupí a až pak teprve nastoupíme my), může se na konečné stanici dívat na metro. 

Pokud během cesty nastane nějaký konflikt, odvolám se po výstupu z metra na dohodu 

a Filip ji dodrží. Jdeme rovnou na autobus, aniž bychom sledovali metro. Je důležité 

pojmenovat to, že budeme dělat dohodu. 

Matka také často využívá strategii souhlasu. Filip například odmítá jít po školce 

na keramický kroužek a použije výmluvu, že je strašně unavený. Matka tedy řekne, že 

je to v pořádku, že chodit nemusí, a když je tak unaveý, nemůže hrát doma na počítači 

(počítač je velkou motivací), že bude tedy doma odpočívat. Filip pak bez problémů na 

keramiku jde. 

Do motivační prostředků můžeme kromě klasického systému odměn zahrnout 

i využití motivačních prvků. Nešlo jen o odměny za úkoly, ale i o motivaci, aby měl 

Filip vůbec o předložený úkol zájem a chtěl ho splnit. Tuto skutečnost jsem podrobněji 

popisovala v kapitole vývoj sociální komunikace, kde jsem zmiňovala, jak Filipa 

motivovala např. písmena. Věci, které byli předmětem jeho zájmu se daly využít v 

samotném procesu nácviku. Motivace tak byla podpůrným prostředkem 

k efektivnějšímu nácviku jednotlivých dovedností. Dopomáhala zaujmout Filipa pro 

činnost, kterou by jinak odmítl. Často také matka využívala motivační prvek jako 

samotný předmět nácviku (bonbon při ukazování). 

Tímto systémem matka nacvičovala celou sociální komunikaci. Filip byl velmi 

motivovaný k pracovním nácvikům a úkolům zaměřený na rozvoj celkového vývoje, ale 

úkoly týkající se komunikace pro něj byly obtížné a proto u nich bylo nutné využívat 

motivačních prostředků. Při každém nácviku musela být na počátku motivační věc. 
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10.3. Denní režim a jeho využití při nácviku sociální 

komunikace 

Denní režim zavedla matka když byly Filipovi 3 roky a 3 měsíce (po stanovení 

diagnózy). Studovala problematiku autismu na internetu, i anglické stránky, kde se o 

denním režimu hodně psalo. 

Denní režim měl Filip sestaven z fotografií, které byly doplněny nápisy. 

Vzhledem kjeho oblibě písmen se jednalo o motivační prvek. Zpočátku byl denní režim 

hodně motivační, měl na něm pouze oblíbené činnosti, aby si zvykl na jeho používání. 

Na fotografiích byl přímo Filip při různých činnostech, takže se bez problémů poznal a 

vzhledem k motivačním činnostech používání režimu velmi brzy porozuměl. Začínalo 

se s malým počtem karet. Na denním režimu bylo např. hra, počítač a televize 

(obr.č.2). 

Obr. i. 2- Denní režim z fotografií 

Denní režim měl umístěný na stěně v kuchyni. Nejdříve měl u činností (které 

byly na režimu) mističku, do které kartu z režimu odložil. Po nějakém čase byla pouze 

jedna miska vedle režimu. Kartu z režimu sundal, položil ji do misky a šel vykonat 

činnost, kterou měl na kartě znázorněnou. Pak už jen na režim koukal, vykonával 

činnosti na něm znázorněné, ale karty tam nechával. 

Postupně matka přidávala i méně oblíbené činnosti (snídaně, oběd). Nejdříve 

bylo nutné, aby viděl celou fotografii, takže na režimu byly karty znázorňující aktivity 

jen do oběda, pak se odebraly a daly se tam další. Když už bylo možné, aby se karty 

překrývaly, měl z nich na režimu sestavený celý den. 

Matka zavedla do režimu i dvě tzv. výběrové karty. Jedna karta byla žlutá a 

znamenala, že si Filip mohl vybrat sám, co bude dělat. Na druhé kartě byl otazník a 

znázorňoval, že matka řekne, jaká aktivita bude následovat. Díky tomu se Filip naučil 
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reagovat i na nečekané věci. Důležité bylo, že nejdříve otazník znamenal vždy pozitivní 

věci. 

Zavedení denního režimu Filipovi velice pomohlo. Ustoupily afekty, protože 

měl klid a jistotu. Věděl, co nastane a co může očekávat. Neustanul na jedné stereotypní 

činnosti, dokázal aktivity střídat. Porozuměl spojení nejdřív - potom. Kartami z režimu 

se mohlo pořád vizualizovat a používat při tom vazbu (nejdřív oběd, potom televize). 

Postupem času mu režim pomohl v orientaci v čase. Pochopil pojmy dopoledne, 

odpoledne, večer a učil se rozlišovat minulý a budoucí čas. 

Na režim se vkládaly i karty neobvyklých situací (návštěvy, narozeniny). Lépe 

pak sociální situace zvládal, protože o nich věděl a byl na ně připravený. Měl 

vizualizované i neoblíbené činnosti, jako doktor nebo nákup. Vzhledem k tomu, že měl 

však hned zatím motivační kartu, kterou si bral sebou, předešlo se konfliktům. 

Ve školce Filipovi vytvořili denní režim z piktogramů. Protože na to reagoval 

dobře, upravila doma matka režim také na piktogramy (obr.č.3). 

Obr. č. 3 - Denní režim i piktogramů 

Obr. i. 4 - Ukázka piktogramů 
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Postupem času začal Filipa tento systém nudit. Přicházel na to, že ho režim řídi a 

chtěl do programu dne více zasahovat. Vzhledem k tomu, že dokázal bez problémů 

fungovat i bez denního režimu, matka od jeho používá upustila (v šesti letech). Nyní už 

je s Filipem ve fázi dohod, protože Filip je schopen dodržet to, na čem se dohodnou. 
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11. Nácvik sociální komunikace 

11.1. Verbální komunikace 

Od stanovení diagnózy začala matka rozvíjet základní slovní zásobu. Slova, 

která uměl Filip z počítače, se snažila převáděla do praxe. Znal slovo auto a matka mu 

ukázala auto venku na silnici, auto jako hračku atd. Vše generalizovala na skutečné 

věci. Učila Filipa i slova pro něj nová a zaměřovala se na věci denní potřeby. Vždy 

předmět ukázala a jednoslovně pojmenovala. Bylo dobré učit najednou jen několik málo 

slov, ale častokrát a v mnoha situacích opakovat. Zpočátku šlo hlavně o slova týkající se 

běžné denní potřeby (kalhoty, ponožky, nůž, sklenička, vidlička). 

Konkrétní nácviky matka prováděla pro pochopení slova pomoc. Uměle 

navozovala situace, kdy si Filip musel říci o pomoc. Např. mu dala jogurt, neotevřela ho 

a otočila se zády. On začal křičet, vztekat se a matka tichým hlasem řekla pomoc. Filip 

pochopil, že je to nápověda, zopakoval to a matka se hned otočila a jogurt mu otevřela. 

Během dne matka vytvářela různé bariéry, aby byl Filip nucen požádat o pomoc. 

Umístila oblíbenou hračku mimo jeho dosah, vyndala DVD ze zásuvky nebo zamkla 

dveře do pokojíčku. Nejdříve u něj vždy stála zády, pak už ho i záměrně poslala někam, 

kde byl „připravený" problém a čekala až přijde a řekne o pomoc. 

Verbální vyjádření záporu Filip uměl spontánně, ale ano ho matka musela naučit 

používat. Dala Filipovi otázku a hned šeptem řekla ano. Nacvičovala to s ním několikrát 

denně v různých situacích. Aby zjistila, zda opravdu pochopil význam slova ano, 

zeptala se, zda chce cibuli. Filip odpověděl ano a tak mu ji dala matka do pusy. Znovu 

se ho zeptala a verbálně mu napověděla odpověď ne. 

Bylo velice důležité naučit Filipa co má říci, když neví. Vzhledem k tomu, že 

neuměl vyjádřit, že neví nebo nerozumí, odpovídal vždy ano. Za pomocí obrázků ho 

učila odpovídat nevím. Ptala se na věci, které Filip určitě nemohl znát. Nejdříve nácvik 

probíhal jen se slovy, později pak s celými větami. Zároveň ho učila použít slovo 

nerozumím. Matka se zeptala tak složitě, aby jí nemohl rozumět (Kde je odložená psací 

potřeba?) a opět mu dávala nápovědu slova nerozumím. Po té,, co odpověděl, že 
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nerozumí, mu matka větu zjednodušila a Filip tak pochopil efekt, že když dá najevo, že 

nerozumí, dočká se jiného vysvětlení. 

Používat slovo děkuji Filipa naučila následujícím způsobem. Když chtěl např. 

pití, podala mu matka skleničku s pitím a pořád ji držela v ruce, i když už ji držel i Filip. 

Až když po nápovědě Filip sám vyslovil děkuji, matka skleničku pustila. 

Vzhledem k tomu, že Filip vůbec nepoužíval oslovení, ani nechápal jeho princip, 

matka ho to učila. Když za ní přišel a řekl chceš bonbon, matka nereagovala. Zůstala 

otočená zády a zašeptala mami. Až když to Filip zopakoval, otočila se a na jeho prosbu 

reagovala. Postupně Filip pochopil, že když tohle slovo řekne, matka reaguje. Nejdříve 

ho učila pouze oslovení mami. Až po upevnění přešla k oslovení dalších osob. 

Výše zmíněné nácviky neprobíhaly souběžně. Až když měl Filip upevněnou 

jednu dovednost, učila ho matka další. Bylo důležité konkrétní nácvik hodně 

generalizovat a Filipovi pak netrvalo dlouho, než se to naučil používat. 

Když matka docílila toho, že Filip používal jednoduchou variantu, přešla 

k nácviku obtížnější. Když Filip uměl použít slovo pomoc, učil se prosím pomoc. 

Filipovi stačilo, aby se naučil vzorec a pak ho dokázal aplikovat i v jiných situacích. 

Uměl tedy pak říkat i prosím pití, prosím bonbon atd. Podle toho co zvládal a jaké dělal 

pokroky, nastavovala matka laťku výš a výš. 

Filip postupně zvládal říci jednoduché pokyny a žádosti. Ovšem bez jakéhokoliv 

emočního zabarvení hlasu. Pomocí imitace s ním matka nacvičovala intonaci. 

Ukazovala mu například, jak o něco hezky poprosit. Při konkrétním nácviku měla 

matka připravené bonbony. Filip řekl Mami, prosím dej mi bonbon a matka mu dala 

jeden bonbon. Když to ale řekl hezky, mile, s pěknou intonací, dala mu bonbony tři. Šlo 

o to, aby v používání intonace viděl nějaký smysl. Používal vždy stejný vzorec 

(mami, maminko), ale aplikoval ho i u jiných osob (babi, babičko). Pochopil to jako 

vzorec k vyjádření něčeho, co by si moc přál. Při tomto nácviku bylo dobré někdy 

porušit zavedené pravidlo, aby pochopil, že nejen slovo, ale i hlas a intonace mohou 

měnit skutečnost. 
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Při společenské hře nacvičovala matka s Filipem používání zájmen ty a já. Když 

hráli „Člověče, nezlob se", říkala matka házím já, teď hraješ ty. Pak se Filipa ptala a on 

odpovídal. Bylo to pro něj složité. Celou dobu byl Filip a najednou je já a ještě k tomu 

i ostatní můžou být já. Matka nácvik hodně generalizovala. Ukazovala mu fotky a ptala 

se, kdo je na fotce nebo kdo namaloval ten obrázek. 

S uvědoměním si zájmena já přišlo i používání 1. osoby jednotného čísla (já jsem 

nakreslil). Do této doby o sobě mluvil Filip ve třetí osobě (Filip nakreslil). Matka ho to 

učila na všech větách, které používal. On velmi rychle pochopil vzorec a aplikoval ho. 

Filip nechápal princip zdravení. Když přišla domů návštěva, věděl, že má řici 

ahoj. Když ale někoho potkal na ulici, nepozdravil. Postupně s ním matka nacvičovala 

ahoj i dobrý den. Pozdravy nevyžadují pouze verbální komunikační dovednosti, ale 

i sociální. Bylo třeba pracovat i na tom, aby se naučil rozlišovat komu se říká ahoj 

a komu dobrý den. Nejdříve měl pravidlo - jak zdraví máma, tak zdraví Filip. Matka mu 

také dopředu řekla.: ,JPéťa je moje kamarádka, můžeš říkat ahoj*1. Když bylo 

porozumění na vyšší úrovni, snažila se mu dát obecnější pravidla. Např. když přijdeme 

mezi nové lidi, které neznáme, říkáme dobrý den. Na generalizaci rozlišení těchto dvou 

pozdravů jsem pro Filipa vytvářela speciální úkoly. Jeden z nich je na obr. č.5. 

Obr. ( . 5 - Ukázka vyplněného úkolu 
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Velký důraz kladla matka na rozvoj slovní zásoby. Je to předpoklad toho, aby 

Filip nepřiřazoval věcem chybné pojmy. Důležité je také učit jednotlivá slova v různých 

spojení. Když Filipovi matka večer řekla „odnes to do koše na prádlo", udělal to. Přes 

den ale neuměl na tuto větu zareagovat. Pochopil proces, že když se řekne tahle věta, 

udělá tohle, ale nerozuměl jednotlivým slovům. 

Celkový rozvoj komunikace se opírá o základní slovní zásobu, bez které by 

nebylo možno vytvořit většinu ostatních nácviků. 

Slovní zásobu matka stále doplňovala za pomocí vizualizací a generalizací. Na 

ukázku popíši nácvik slovesa otevřít. Za pomoci obrázku matka Filipovi sloveso 

vysvětlila. Pak mu ukázala jak se otevírá okno, dveře nebo lednice. Co nejvíce 

praktických ukázek pomohlo význam slova zgeneralizovat. Pak matka rozložila na stůl 

obrázky různých věcí a Filip měl za úkol vybrat co se otevírá. 

Na obr.č.6 je ukázka obrázků na nácvik sloves. Postupně se zvyšovala obtížnost 

obrázků. Bylo na nich více detailů a méně obvyklé a jasné situace (obr.č.7). 

zavřít otevřít oblékat se 

Obr. č. 6 - Ukázka jednodušší vizualizace sloves 

mýt se gratulovat malovat k klouzat se 

Obr. i. 7 -Ukázka složitější vizualizace sloves 

Jednotlivé obrázky matka využívala nejen k rozvoji slovní zásoby, ale 

i k dalším nácvikům, např. tvoření minulého času. Ukázala Filipovi obrázek, zeptala se 

co dělá zajíček a odpověděla myje se. Pak obrázek se zajíčkem vhodila do krabičky, 
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zeptala se co dělal králíček a odpověděla umyl se. Hodně zdůrazňovala tvary toho 

minulého času (umyl se, vařila). Slovesa, která běžně slýchával (šel, koukal) pochytil 

Filip rychle, tvary jiných sloves mu dělaly problémy. 

K nácviku sloves v minulém čase využívala matka také pohádky na DVD. Ptala 

se Filipa co dělal „Krteček". Když neznal odpověď, mohla vrátit pohádku kousek zpět a 

ukázat mu to. 

Nácvik rozlišení ženského a mužského rodu u sloves v minulém čase matka 

dělala nejdříve pomocí vizualizace, kdy měla připravené obrázky a jedno sloveso, např. 

jíst. Filip musel vytvářet věty podle daného obrázku (kočka jedla, pes jedl, holka jedla). 

Postupně matka obrázky obměnila za slova. Měla napsané dvojice slov záměrně 

s chybami (pes štěkala, holka spadl). Filip říkal, co je správně a co bylo špatně opravil. 

Na obr.č.8 je znázorněn typ úkolu, který jsem pro Filipa vytvořila, jelikož pořád 

v používání sloves v minulém čase chybuje. 

Obr. č. 8 - Ukázka vyplněného úkolu 

VZBUDILA SE 

UMYL SE 

MALOVAL 

HRÁLA SI 

ZLOBIL 

PLAVALA 

SMÁLA SE 

UKLÍZEL 

Obr. č. 9 - Ukázka připraveného úkolu 
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Budoucí čas Filipovi matka vysvětlovala hodně za pomoci denního režimu. 

Ukázala mu na kartu, že je nyní oběd a zeptala se ho, co budeš dělat po obědě. Filip 

odpověděl maluju a matka mu řekla správný tvar - budeš malovat. Na různých 

příkladech ho učila použít správně budoucí čas. Když měl jít druhý den do aquaparku, 

uměl říci Filip bude plavat. Naučil se vytvářet budoucí čas za pomoci vazby budu 

a infinitivu slovesa. Problém byl vtom, že u některých sloves se budoucí čas tvoří 

pouze změnou tvaru slovesa, ale Filip všude uplatňoval vazbu budu a infinitiv. Místo 

přijde babička řekl bude přijít babička. I nyní, když jde o sloveso, která nezná, tvoří 

budoucí čas chybně. Nácvik dělám pomocí obdobných úkolů jako na minulý čas. 

U podstatných jmen se matka zaměřila na nácvik skloňování. Vzala obrázky 

různých jídel (dort, zmrzlina, cibule) a zvířat. Zeptala se Filipa : ,JComu dáš dort?" 

a napověděla mu správný tvar podstatného jména (myšce). Nebo si hráli s autíčkem a 

k tomu měla matka připravené hračky. Ptala se Filipa : ,JCoho svezeme autemV. Vždy 

se nejdříve snažila upevnit skloňování jednoho pádu a až pak přešla k nácviku dalšího. 

Přestože při strukturovaném nácviku dokázal často velmi správně podstatná jména 

skloňovat, v běžné řeči chyboval. Při různých aktivitách, kde popisujeme obrázky se 

snažím vytvářet otázky, při kterých musí používat různé pády podstatných jmen. Když 

řekne nesprávný tvar, opravím ho a chci, aby to po mně zopakoval. 

Veškeré nácviky pořád probíhaly za pomocí vizualizace. Jednotné a množné 

číslo se Filip učil na obrázcích, kde byla vždy stejná věc, ale v různém počtu. Na 

jednom obrázku byl jen jeden kus (strom) a na druhém více kusů (tři stromy). Nešlo 

o přesný počet, ale o tvar podstatného jména. Filip první obrázek popsal slovem strom 

a druhý stromy. Další způsob byl ten, že v jedné ruce držela matka obrázek a na druhé 

ukazovala počet. Když držela obrázek žáby a ukazovala na prstech počet dva, Filip 

musel říci dvě žáby. 

Velký problém dělají Filipovi předložky. Jsou příliš abstraktní a nelze je 

konkrétně vizualizovat. Matka koupila dětský nábytek, který rozestavila na stole. 

Podávala Filipovi zalaminované obrázky a dala mu instrukci, kam obrázek položit (dej 

panenku na židli, dej balon pod stůl). Pak roznášel jednotlivé obrázky po domě. Já 

s Filipem hraji hru, kdy předem dohodnutý předmět někam schovám a on ho hledá. 

Napovídám mu právě pomocí předložek (je to pod stolem). Pak se vystřídáme a já 
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hledám předmět, který ukryl Filip. Je pro něj hodně motivační, když do hry zapojím 

„legrácky" (dám vidličku do vany). 

Dále matka s Filipem nacvičovala skladbu věty. Nejdříve šlo o tvorbu 

jednoduchých dvouslovných vět. Začínala zcela jednoduchými obrázky, na kterých byla 

znázorněna osoba při nějaké činnosti. Matka učila Filipa odpovídat na otázku : „Co 

děláV. Filip odpovídal holka plave, kluk spí atp. Když tohle zvládal, předkládala mu 

matka dva obrázky ( holka, postel) a Filip měl podle nich vytvořit větu. Bylo to těžší, 

jelikož si musel tu činnost představit, neměl ji tam přímo namalovanou. Když se to 

naučil se dvěma obrázky, přidávala matka postupně další. Nejdříve ve správném pořadí 

a později měl pouze neuspořádané obrázky, ze kterých měl složit větu. 

Nyní s Filipem pracuji stejným způsobem, pouze místo obrázků používám psaná 

slova. Napíši větu a rozstřihám ji na jednotlivá slova. Filip musí z hromádky papírů 

sestavit větu. Učí se díky tomu správnou stavbu věty (máma jela autem do obchodu) 

a vizuálně si fixuje správné znění běžně používaných frází (chtěl bych koupit zmrzlinu). 

Zároveň opakujeme všechny naučené dovednosti (skloňování, časování). Jako 

motivační prvek vždy mezi věty zařadím jednu obsahově nesmyslnou. Filipa tento úkol 

díky tomu baví, protože se těší, jakou legrační větu složí. 

Nácviky verbální komunikace samozřejmě probíhají neustále, nejen při 

konkrétních cvičení. Snažím se vyvolávat situace, které volají po použití řeči. 

11.2. Nácvik neverbální komunikace 

A n o - n e - nevím 

Nácvik kývnutí hlavou pro souhlas šel souběžně s nácvikem verbálního 

vyjádření ano. Matka využívala obrázky, které velmi dobře znal a uměl je pojmenovat. 

Zeptala se, zda je na obrázku auto a odpověděla ano. Zároveň kývala hlavou. Pohyb 

musel být jasný a zpočátku gestikulaci matka hodně přeháněla, aby ji Filip dokázal 

identifikovat. 
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Když měl Filip upevněné komplexní použití slova ano (verbální i neverbální), 

začala matka s nácvikem zavrtění hlavy pro vyjádření nesouhlasu. Verbálně ho dokázal 

vyjádřit, takže bylo třeba naučit ke slovu ne odpovídající gesto. Matka uplatnila stejný 

princip jako při nácviku gesta ano. Opět pracovala s obrázky, které Filip stoprocentně 

znal. Vzala obrázek auta a zeptala se, zda je to bota. K odpovědi ne přidala výrazné 

zavrtění hlavou. 

Poté, co Filip uměl verbálně vyjádřit ano i ne, pracovala matka s obrázky tak, 

aby se odpovědi střídaly. Nejdříve tedy probíhal samostatný nácvik gesta ano, později 

gesta ne a nakonec matka při nácviku používala obě možnosti. 

Společně s verbálním nácvikem slova nevím, učila matka Filipa používat i gesto 

pokrčení ramen. Vzala obrázek, na kterém byl např. atom. Muselo jít o věc, kterou Filip 

zaručeně nebude znát. Při jeho špatné odpovědi na otázku co to je, mu matka řekla, že 

ne a zároveň mu napověděla slovo nevím, které doplnila výrazným pokrčením ramen. 

Nejdříve po matce odpověď opakoval, postupně již zvládal vyjádřit gestem slovo nevím 

bez nápovědy. 

Ukazování 

Pokud byl předmět, na který měl Filip ukázat, mimo jeho zorné pole, kopíroval 

ukazováním prstů celý průběh cesty k tomu předmětu, včetně zatáček. Nepochopil, že 

se ukazuje vzdušnou čarou. Matka mu ruku vzala a dala ji správně. 

I když měl ukázat na předmět v jeho zorném poli, ale vzdálený, chyboval. Měl 

ruku pokrčenou v lokni a jeho prst směřoval jinam, než kde byl cíl ukazování. Matka šla 

cestu od jeho prstu a tím mu dokázala, že došla jinam, než k věci, na kterou chtěl 

ukázat. Nácvik opět probíhal korekcí nesprávného ukazování, upravila mu ruku tak, 

aby prst směřoval na cíl. 

Problém byl nejen ve Filipově ukazování na nějaký předmět, ale také 

v pochopení ukazování druhé osoby. Matka nácvik prováděla pomocí laserové baterky 

a sladkosti či jiného oblíbeného předmětu. Rozvěsila např. bonbony po místnosti 

a nejdříve na ně pouze ukázala prstem. Filip však místo na cíl ukazování koukal na 
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špičku jejího prstu. Nechala mu nějaký čas, a když si nevěděl rady, pomohla mu 

laserovou baterkou. Díky paprsku viděl celou linii a kam přesně dopadá směr 

ukazování. Důležité bylo používání motivačních prvků jako cíle ukazování. Základem 

bylo nepojmenovávat věci, které jsou cílem ukazování. Filip by jinak hledal konkrétní 

věc a pracoval by vhledem. Muselo se říci např.: Jéě, hele, překvapením. Šlo o široký 

pojem a Filip netušil co má hledat a mohl tedy nácvik proběhnout. 

Filipovi nyní nedělá problém ukázat na blízko i do dálky. Pokud však někdo 

jiný ukáže na nějaký předmět ve vzdálenosti větší než jeden metr, neví, kam má koukat. 

Nepochopil smysl ukazování. V těchto momentech pracuje vhledem. Problém nastává, 

když nezná přesný cíl ukazování. Neví kam koukat a co hledat. 

Oční kontakt 

Při prvotním nácviku očního kontaktu vzala matka předmět Filipova zájmu 

(cokoliv co měl rád) a umístila ho do jeho zorného pole tak, aby předmět viděl. Když na 

něj zaměřil pozornost, dala ho do úrovně svých očí a zeptala se. : „Chceš čokoláduT. 

Až po navázání očního kontaktu odměnu dostal. Nácvik probíhal několikrát denně, vždy 

když se naskytla příležitost. 

Postupně se matka snažila o nácvik oční kontaktu při rozhovoru. Oslovila Filipa 

a počkala, až se na ni podívá. Začala mluvit a když se odvrátil, větu utnula. Pokračovala 

až když se podíval znovu. Samozřejmě muselo jít o motivační věty, aby je chtěl 

vyslechnout celé. Ve větě musela pořád zaznívat slova, která ho zaujmou {Poslouchej, 

já mám nápad, vymyslela jsem překvapení...). 

Udržovat oční kontakt při rozhovoru je však pro Filipa náročné a matka to po 

něm nyní nevyžaduje. Snaží se, aby navazoval oční kontakt alespoň při základních 

frázích (když o něco prosí nebo někoho zdraví). Filip to nedělá vždy, ale pokud se mu 

to připomene, oční kontakt naváže. Když se s ním například loučím a on zrovna hraje na 

počítači, odpoví mi pouze ahoj a oční kontakt spontánně nenaváže téměř nikdy. Stačí, 

když řeknu jen „oči" a on už ví, co po něm chci a pozdrav doplní o očním kontaktem. 
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Gesta 

Nejdříve musel Filip porozumět verbálním pokynů {pojďsem, jdi pryč). Poté ho 

matka učila gesta doprovázející tyto povely. Ty, která se naučil dříve, působí nyní 

přirozeně. Ty, co se naučil později, vypadají hodně uměle. Obecně Filip gesta moc 

nepoužívá. Cílem nácviku bylo, aby gestům rozuměl, když je ukazuje někdo jiný. 

Emoce 

Prvotní nácvik spočíval v rozlišení dvou základních emocí. Matka používala dva 

nakreslené obličeje, přičemž jeden znázorňoval radost a druhý smutek (obr.č.10). 

Obr. č. 10 - Ukázka základních dvou emocí 

Matka obě emoce podrobně vysvětlila. Kdy je člověk smutný, kdy veselý a co to 

znamená. Na různých příkladech upevňovala porozumění tomu, kdy je Filip veselý 

nebo smutný. Využívala protikladné emoce na základní nácviky co je dobře a co špatně. 

Říkala různé situace a Filip přiřazoval odpovídající emoci. Když si někdo odře koleno, 

podal Filip podal smutný obličej a když někdo dostane bonbon, podal veselý obličej.. 

Na obr.č. 11 je znázorněn konkrétní úkol na třídění sociálních situací dle emocí. 
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Obr. č. 11 - Třídění sociálních situací dle emocí 

Obličeje znázorňující emoci radost a smutek využívala matka také k nácviku 

rozlišování emocí na obličeji druhé osoby. Matka se usmála a Filip ukázal na veselý 

obličej, pak se matka zamračila a on přiřadil smutný obličej. Postupně se učil rozlišovat 

tyto emoce na různých typech obličejů a třídil obrázky podle klíče kdo je veselý a kdo 

smutný. Zároveň se učil mimiku obličeje a vyjadřování emocí. 

V momentě, kdy měl upevněné tyto dvě základní emoce, přidávala matka další. 

Postupně se zvyšovala škála emocí, kterým Filip rozuměl (obr.č.12). 
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Obr. č. 12 - Třídění emoci 
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S využitím různých pomůcek docházelo ke generalizaci. Samozřejmě se 

pojmenování emocí nacvičovalo i během dne, kdy se Filip učil vyjádřit, jak se cítí. 

Když byl vzteklý, učila ho matka, že je vzteklý, aby uměl svoji emoci pojmenovat a aby 

věděl, jak ta emoce vypadá. Nyní dávám Filipovi úkol, kdy na má na zobrazené škále 

vybrat emoci, která vyjadřuje jeho aktuální náladu (obr. 13). 

J a k se dnes cítim? 

vcscK | Miiutnv | uMraSenv | zlostný.' - | unaveny 

Obr. č. 13-Aktuální nálada 

11.3. Komunikace v sociálních situacích 

11.3.1. Kontakt s dětmi 

Pro Filipa byl snazší kontakt s dospělými, protože jsou tolerantnější, čitelnější 

a vyjadřují se přesně. V komunikaci se mu přizpůsobí a v případě neporozumění se 

doptají. Bylo velice důležité, aby se Filip naučil pohybovat v prostředí svých 

vrstevníků. 

Nácvik sociální komunikace v kontaktu s dětmi bychom mohli rozdělit na 

teoretický a praktický. V rámci teoretického nácviku se Filip učil základní dovednosti 

podporující úspěšný kontakt s dětmi. Například se při hře s autíčky učil, jak si povídají 

kamarádi na hřišti. Šlo o základní fráze (Jak se jmenuješ?, Jak se máš?). Pomocí 

vizualizace, různých obrázků v knize matka Filipa učila, jak se chovají děti na hřišti, jak 

požádat o půjčení hračky a jak se zapojit do hry ostatních. 

Filip velmi brzy uměl hrát společenské hry („Člověče, nezlob se", pexeso, 

šachy). Matce se velmi osvědčilo, když se Filip tyto hry učil na počítači. Počítač ho 

nepustil dál, dokud nehrál správně a vzhledem k tomu, že ho Filip bral jako autoritu, 

u hry vydržel. Matka u něj seděla a princip hry mu vysvětlovala. Díky slovnímu 
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komentování se Filip naučil co znamená vyhrát a prohrát, co je start a cíl atd. Hry se 

naučil hrát podle pravidel, jelikož mu to počítač jinak nedovolil. 

Praktický nácvik se prováděl např. přímo na dětském hřišti. Velmi často šlo o 

věci, které se Filip už teoreticky učil. Docházelo samozřejmě i k situacím, které 

neproběhly v teoretickém nácviku, ale pak se staly a řešily se aktuálně. 

Dále popisuji přípravu na vstup do školky a konkrétní nácviky pro zvládnutí 

pobytu na dětském hřišti a postupně pro zapojení Filipa mezi ostatní děti. 

Mateřská škola 

Než Filip nastoupil ve čtyřech letech do školky, byla se sním matka o 

prázdninách před zahájením školního roku třikrát podívat ve třídě, kam v září 

nastupoval. Filip si mohl prohlédnout prostředí a zároveň se seznámit se s učitelkami. 

Návštěva byla důležitá i pro matku. Hlavně z hlediska informací, aby dokázala 

s Filipem pracovat a připravit ho na vstup do školky. Snažila se od učitelek zjistit 

základní informace o tom, s jakými systémy a jakým způsobem budou pracovat. 

Vzhledem k tomu, že měl Filip doma denní režim, bylo důležité, zda a v jaké formě ho 

bude mít ve školce. Další důležitá informace pro matku byla např. jak bude Filip 

učitelky oslovovat, aby ho na to mohla připravit. 

Díky předchozím návštěvám znal Filip prostředí i paní učitelky a nový neznámý 

faktor pro něj byly pouze děti. Na denním režimu měl kartu školka, ke které se vázaly 

karty hračky a děti. 

Když byl Filip o dva roky později integrován, absolvovala nejdříve jednu 

návštěvu mateřské školy matka sama a pak jednu s Filipem. 

Na poslední přesun nebylo třeba žádných příprav a nácviků. Filip mateřskou 

školu znal, protože tam chodil již dříve, pouze do jiné třídy. Jednotlivé přechody mu 

matka vysvětlovala tak, že postupuje do další úrovně. Bylo to pro něj srozumitelné, 

jelikož znal tyto termíny z počítače. 
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Dětské hřiště 

Bylo nutné dělat nácviky sociální komunikace, jelikož na hřišti docházelo ke 

konfliktům a k nepochopení situací. Zároveň nebyla přítomna žádná kooperace s dětmi. 

Zpočátku byl opravdu problém ve všem. Počínaje tím, aby Filip neopouštěl 

hřiště a neutíkal. Celý pobyt na hřišti musela být matka ve střehu a korigovat jeho 

chování. Situace využívala k praktickému nácviku sociální komunikace. Když byla 

fronta dětí na klouzačku a Filip je chtěl předběhnout, matka mu vysvětlovala, že teď 

musí čekat (nejdřív děti, potom Filip). Zároveň ho učila fráze a věty, které mohl 

v určitých situacích použít. Když mu při hraní na prolézačce někdo „překážel" v cestě, 

napověděla mu matka, aby řekl 5 dovolením. Zároveň mu pak vysvětlovala efekt, že 

chlapec šel na stranu. Když si vzal bez dovolení cizí hračku, poradila mu, aby řekl 

prosím půjčíš mi hračku?. 

Vždy matka Filipovi dávala vysvětlení, proč ho napomíná. Neřekla pouze lez 

opatrně, ale také to, že chlapec, který je s ním na prolézačce, je ještě malý a mohl by 

spadnout. Pokud do Filipa někdo strčil na klouzačce, vysvětlovala mu, že klouzačka je 

„naježdění" a že kluk chtěl jet dolů. 

Když Filip pobyt na hřišti zvládal, mohla matka přejít k dalšímu stupni nácviku. 

Učila Filipa, jak s dětmi navázat kontakt. Aby se uměl zeptat jak se děti jmenují nebo co 

dělají. Předpokladem však bylo, že si Filip s dětmi bude hrát. Matka velmi často 

vymyslela aktivitu a tím ostatní děti oslovila. Snažila se do hry zapojit činnosti, které 

Filip zvládal, ačkoliv jeho vrstevníci ne. Děti viděly, že je „divný", že moc nemluví, ale 

když zjistili, že už umí číst nebo počítat, bořilo jim to jejich představy a nemohly Filipa 

celkově podhodnotit. Byl patrný velký rozdíl mezi tím, kdy matka nejdříve děti získala 

nebo když je jako první kontaktoval Filip. Kvůli deficitu ve verbální komunikaci se 

neuměl vyjádřit a děti neměly trpělivost a pochopení. 

Bylo důležité zajistit, aby využití nácviku mohlo proběhnout účelně. Matka ho 

učila, jakým způsobem se zeptat, aby dostal požadovanou odpověď. Pokud mu ale na 

otázku co děláš? chlapec na hřišti odpověděl co je ti do toho, tak nedostal požadovanou 

informaci a neměl motivaci frázi příště použít znovu. Samozřejmě, že se tyto situace 
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stávaly. Filip se obracel na matku se slovy, že nerozumí. Ona mu vysvětlila, že chlapec 

si s ním nechce povídat, na to má právo, ale to jak mu odpověděl, není správné Takhle 

by se to říkat nemělo. Je potřeba to říci jiným způsobem. Bylo nutné eliminovat, aby to 

Filip příště nepoužil také. Tímto se Filip také učil, že ne na každou informaci má nárok. 

Nyní je největší problém při kontaktu s dětmi na hřišti verbální vyjádření 

a porozumění. Pokud děti Filipa přijmou a začnou si s ním hrát, nastane často problém, 

když řeknou např.jdeme hrát na honěnou a rozsáhle popisují pravidla hry. Nejde o to, že 

by Filip nebyl schopen pravidla hry pochopit, ale musel by je slyšet strukturovaně. 

V tomto případě mu hru vysvětlím jednoduše. Když jsou děti vstřícné, poprosím i přímo 

je, zda můžou mluvit pomalu a v krátkých větách. 

11.3.2. Mimořádné rodinné události 

Základní přípravou na neobvyklé rodinné události bylo umístění karty s touto 

situací na denní režim. Dále popisuji konkrétní nácviky pro zvládnutí událostí jako jsou 

Vánoce, narozeniny a dovolená. 

Vánoce 

První důležitý nácvik spočíval v tom, aby Filip pochopil, že v zabaleném dárku 

něco je. Myslel, že zabalená krabice je už to samotné překvapení. Nerozuměl tomu, že 

je ještě něco uvnitř a že by měl krabici rozbalit. Matka mu to vysvětlovala tak, že 

zabalila bonbon nebo čokoládu do balícího papíru. Učila ho papír rozbalit, aby 

pochopil, že balíček má nějaký obsah. 

I když Filip porozuměl tomu, že v zabaleném dárku něco je, nechápal, proč by to 

měl rozbalovat. Neviděl vtom žádný smysl. Pro něj byla uvnitř nějaká věc, které 

nerozumí a neví, co s ní má dělat. Pouze pokud v dárku našel písmena, měl radost. 

Když šlo o hračku, kterou ještě nemá, tak vzhledem k deficitu v představivosti nevěděl 

co s ní. 
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Pro rodinu to byla velice smutná a demotivující zkušenost. Všichni se těšili J a k 

se Filip bude radovat z hromady dárků, ale on je nechtěl ani rozbalovat. Nevěděl, co je 

uvnitř a vysoká míra nepředvídatelnosti pro něj byla zátěžovou situací. 

Další rok matka nejdříve Filipovi ukázala fotky dárků z minulých Vánoc. Díky 

předešlému nácviku už věděl co je dárek a pochopil, že si může vybrat jeho obsah. Šli 

tedy společně do hračkářství a Filip si vybíral, co se mu líbí. Matka pak dárky koupila 

sama, ale Filip věděl, jaké dárky Ježíšek přinese. 

Následují roky pak příprava probíhala stejně, pouze místo v hračkářství si Filip 

vybíral hračky na internetu. Tam matka mohla korigovat výběr a cenu tím, že otevřela 

pouze ty stránky, které chtěla, aby Filip viděl. Na internetových stránkách hračkářství jí 

Filip ukazoval, co by si přál od Ježíška. Aby se matka utvrdila, co skutečně chce, píší 

ještě před Vánocemi dopis Ježíškovi. 

Letošní Vánoce už proběhly zcela bez problémů. Filip si vzal dárek a rozbalil 

ho. Díky tomu, že čekal konkrétní věc a ona tam byla, měl obrovskou radost a okamžitě 

si s dárkem hrál. Nevrhal se rozbalovat další, protože byl klidný. Věděl, že tam najde to, 

co si přál. Měl důvěru z loňského roku, kdy našel pod stromečkem, vše co si vybral. 

Jediný problém je, že Vánoce jsou pro něj doma a tím to končí. Když si něco 

přál a nedostal to doma od Ježíška, ale rozbalil dárek např. u babičky, už z toho neměl 

vůbec radost. Je pro něj důležité, aby vybrané dárky našel pod stromečkem doma. 

Narozeniny 

Když porozuměl Filip smyslu rozbalování dárků, akceptoval oslavu narozenin. 

Až na svých narozeninách pochopil, že když je má někdo jiný, také se mu dávají dárky. 

Slavení svých narozenin probíhalo bez problémů. Nácviky s ním matka dělala hlavně za 

účelem účasti na narozeninách členů rodiny. 

Nejdříve Filipa učila podat ruku a jen mu řekla dej dárek. Pak pomocí 

vizualizace, např. obrázků v knize, kde byla znázorněna oslava, se Filip naučil používat 

frázi „Všechno nejlepší". Tréninkem nacvičili blahopřání a současně s tím podávání 
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ruky a navázání očního kontaktu. Matka mu to ukazovala názorně. Gratulovala, 

koukala se při tom do očí a usmívala se. Filip dokázal popřát a předat dárek, ale nijak 

se neúčastnil celého rituálu blahopřání a oslavy. Neviděl důležitost vtom setrvávat 

s ostatními lidmi v jedné místnosti. 

Na své narozeniny se těší, má radost, že dostane dárky a že bude dort. Hodně se 

mu líbí sfoukávání svíček. Dříve měl oslavu rozstrukturovanou na denním režimu 

(návštěva, dort, dárky). Nyní už to není potřeba. 

Filip zvládá jakékoliv slavení. Nemusí jít pouze o narozeniny. Např. slavili 

doma promoci otce. Filipovi stačí dát informaci, že je to oslava a není žádný problém. 

11.3.3. Běžné situace 

Cestování v metru 

Filip byl z metra nadšený. Jde o technickou věc, kde se dodrží stereotypy 

v pravidelných intervalech a prostředí je pro něj čitelné. Jeho zájem a hyperaktivita 

způsobily, že v metru nebyl k udržení. Neustále běhal, lezl na sedačky, prodíral se 

k různým oknům, lepil obličej na sklo. Fascinovalo ho, jak se zavírají dveře a při jejich 

zavírání chtěl stát v jejich těsné blízkosti. Matka musela být neustále v pohotovosti. 

Filipovo chování bylo nevyzpytatelné a nedalo se odhadnout, kdy a kam vyběhne. 

Matka ho postupně dokázala udržet sedět tím, že si s ním povídala. Muselo jít 

však o věty a slova, která zaznívají v metru (ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají 

nebo názvy stanic). Jezdit metrem byla pro Filipa motivace. Chápal to jako výlet. 

Pořád je cesta metrem u Filipa velmi oblíbená. Při cestě ze školky jezdíme 

metrem pravidelně. Nácviky sociálního chování v metru jsem prováděla teoreticky, kdy 

jsem Filipovi pomocí vizualizace vysvětlovala základní principy správného chování, 

např. že nejdříve lidé vystoupí a až pak my nastoupíme. Tento nácvik však provádím 

téměř opakovaně i prakticky. Filip se totiž do metra vždy hrozně těší a nedokáže vyčkat 

a v klidu nastoupit. Po otevření dveří se snaží hned vběhnout dovnitř. Je důležité mu 

vždy před příjezdem metra připomenout, že musíme čekat, než lidé vystoupí. Během 

cesty často Filip nahlas opakuje stanice metra a hlásí mi, jaká bude. další stanice. Pouze 
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pokud je jeho projev hodně hlasitý, upozorním ho, aby mluvil tišeji. Když ho někdo 

pustí sednout, dokáže poděkovat, ne však spontánně, ale na moji výzvu. Nyní už jde 

spíše o korekci chování, než o konkrétní nácviky. Teoreticky vše zná, pouze je třeba mu 

některé věci připomínat. 

Dokud to šlo, vozila matka při nákupu Filipa v košíku. Byla to pro ni 

nejrychlejší a nejefektivnější možnost nákupu. Filip jinak neustále odbíhal. 

Když už se nevešel do košíku, chodila s ním matka pouze na krátké nákupy (4-5 

položek). Vše si prohlížel a neustále utíkal. Pozvolna se dařilo nákup prodlužovat. 

Hlavní princip nácviku bylo zapojení Filipa do nákupu. Matka ho postavila před regál 

a řekla, co má hledat. Motivační bylo, když mu zadávala i různé počty požadovaných 

potravin. Tento princip je aktuální pořád. 

Návštěva lékaře 

Před návštěvou lékaře matka vždy Filipovi řekla a ukázala, jak bude konkrétní 

proces probíhat. Když měli jít k obvodnímu lékaři na prohlídku, používala matka 

hračky z dětského lékaře a zkoušeli se navzájem ošetřovat. Filip se seznámil 

s jednotlivými nástroji a věděl, na co se používají. 

Na návštěvu zubaře dělala matka nácvik pomocí hry zubař (obr.č.13). 

Ukazovala Filipovi, jak bude vyšetření probíhat, že bude pan zubař chtít, aby Filip 

otevřel pusu, že se podívá zrcátkem atd. Všechny tyto nástroje jsou i součástí hry. 

Nákup 

Obr. č. 14 - Ukázka hry „Zubař" 
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Důležitý byl také přípravný rozhovor s lékařem. Matka mu sdělila specifika 

Filipova postižení a konkrétní rady, jakým způsobem s Filipem mluvit, že nemá rád 

fyzický kontakt nebo jakou motivaci potřebuje. 

V telefonu měla matka i fotku paní doktorky, aby ji mohla Filipovi ukázat. Často 

mu však dělalo větší problém neznámé místo než osoba. Pokud to bylo možné, 

ukazovala matka předem Filipovi i fotografii budovy, kde doktor sídlil. 

Vždy se matka snažila s doktory dohodnout, aby nemuseli čekat, protože u 

Filipa pak klesá míra soustředěnosti a dochází k problémovému chování a tím pádem 

hůře spolupracuje. Samozřejmě že ne vždy to šlo ovlivnit. Matka měla sebou pro tyto 

případy motivační hry. 

Nyní už Filipovi stačí jen říci ke kterému doktorovi se jede. 

84 



12. Využití her a didaktických pomůcek při nácviku sociální 

komunikace 

Vzhledem ktomu, že u nás na trhu neexistují pomůcky přímo pro nácvik 

sociální komunikace dětí s autismem, je člověk odkázán na jejich vlastní výrobu. Již 

v předešlých kapitolkách byla ukázka některých vytvořených úkolů. Další možností je 

pak pracovat s dostupnými materiály s tím, že si jejich využití upravíte dle svých 

potřeb. V této kapitole bych chtěla představit hry a didaktické pomůcky, které používám 

pro rozvoj komunikačních dovedností Filipa. 

Název: Hádej, kdo? 

Obr. č. 15 - Obal hry „Hádej kdo?" Obr. č. 16-Ukázka hry 

Využití: • správná formulace otázek 

• přesnost v porozumění kladených otázek 

• vnímání detailů a jejich popis 

• uvědomění si různosti obličejů 

• dodržování pravidel společenské hry 

• zvládnutí prohry 

Popis : Jde o dětskou společenskou hru. Hráči sedí naproti sobě a každý má před 

sebou svou hrací desku, na které si označí jeden obrázek. Cílem hry je za 

pomocí otázek, týkajících se jednotlivých znaků obličeje, odhalit soupeřu 

tajemnou tvář dříve, než se to podaří jemu. Otázky je třeba volit pečlivě, protože 
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jen chytře zvolený dotaz může vyloučit několik postav najednou. Na otázky je 

možné odpovědět pouze ano nebo ne. 

Filipa hra velice baví. Velkou motivací jsou pro něj zvukové a světelné 

signály. Po položení otázky soupeř neodpovídá ústně, ale zmáčkne buď zelené 

tlačítko pro vyjádření souhlasu, nebo červené, kterým dává najevo, že odpověď 

je ne. 

Filip zvládá správně pokládat otázky (Má černé vlasy? Má brýle?) 

a zároveň dle pravdy odpovidat na mnou položené otázky, z čehož je zřejmé, že 

jim rozumí. Výhodou je 6 různých hracích karet, které se dají měnit. 

Nepoužívají se tedy pořád otázky stejného typu, ale lze to obměňovat. Když 

používáme hrací desku s domácími potřebami, ptáme se nejen po vzhledu, ale 

také po využití (Používáme to v kuchyni?). 

Název : DVD Mr. Bean 

m n a t k i m 

MrBean 
ROWAN ATKINSON 

MrBean 
km mm 

MrBean 
Viř 

i 1 ta l s 
Obr. č. 17 - DVD Mh Bean 1 Obr. č. 18 - DVD Mr. Beán 2 Obr. č. 19 - DVD Mr. Bean 3 

Využití: • vysvětlení sociálních situací 

• správné chování a komunikace v sociálních situacích 

• rozvoj řeči 

Popis : DVD Mr.Bean používám jako výukový materiál k vysvětlování a popisu 

různých sociálních situacích. Vzhledem k tomu, že jsou zde situace a události 

vyjádřené extrémně, jsou pro Filipa čitelné a omylům Mr.Beana rozumí 
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a přijde mu to legrační. Výhodou je forma DVD, kdy mohu příběh zastavit 

(popř. vrátit kousek zpět) a komentovat dění. Jedná se o skutečný lidský život 

a jsou zde na rozdíl od pohádek zachyceny běžné denní situace. 

Filip již jednotlivé díly zná a sám je komentuje. Mohu tak opravovat jeho 

agramatismy (např. pospíchá ke zubaři) a předávat mu správný vzorec. Když 

si chlapec v jednom z dílů polil kalhoty, Filip řekl: „On si promokl kalhoty!". 

Chápe situace, komentuje je z hlediska obsahuje správně, ale verbálně je 

vyjadřuje s chybami. Když mu však poskytnu správný vzorec, pamatuje si ho 

a příště ho použije správně. Rozebíráme i emoce jednotlivých účastníků (Proč 

se ten pán zlobil?), tím se utvrzuji, že situaci opravdu porozuměl. 

Díky tomu, že se Filipovi Mr.Bean líbí, udrží pozornost, snaží se 

vyjadřovat správně a sám komentuje děj. Kdybychom si takto povídali nad 

obrázkem v knížce, přestalo by to Filipa po chvíli bavit, zatímco u DVD 

vydrží spolupracovat mnohem déle. 

Název : Emoce 

Obr. č. 20 - Obal hry „ Emoce" Obr. č. 21 -Ukázka hry 

Využití: • rozlišení emocí 

• povídání o situacích spojených s určitou emocí 

• dodržování pravidel společenské hry 

Popis: Jedná se o deskovou stolní hru. Nehrajeme ji přesně podle pravidel, 

upravila jsem je tak, aby hra Filipa více bavila a rozvíjela jeho řeč. Hráč, který 

je na řadě postupuje figurkou (je jedna společná pro oba) o tolik políček, kolik 
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mu padlo na kostce. Z hromádek vedle hracího pole vezme kartu, na které je 

stejný obrázek emoce jako na políčku, kde se figurka zastavila. Z druhé strany 

karet jsou různé piktogramy. Když například Filip stojí na políčku 

znázorňující šťastný obličej a z druhé strany karty se stejnou emocí je 

piktogram jídlo, ptám se ho, jaké jídlo má rád. Nebo má kartu s emocí 

vyjadřující zlost a piktogram počítač, tak říká, že je naštvaný, když mu 

nefunguje počítač. Dále mluvíme o tom, co se s tím dá dělat. Jak může 

poprosit o pomoc, aby mu někdo pomohl počítač opravit atd. Snažím se 

všechny situace co nejvíce rozebrat, aby měl Filip příležitost se vyjadřovat. 

Pokud se figurka zastaví na poli se srdíčkem, může si hráč, který je na řadě 

vybrat jakoukoliv kartu. Hra končí, když figurka projde celým hracím polem, 

až na obrázek lístečku. 

Název : Nešťourej se v nose 

Obr. č. 22 - Obal hry „Nešťourej se v nose" Obr. ř. 23 - Ukázka desky Obr. i. 24- Ukázka karty 

Využiti:« základy slušného chování 

• komunikace v sociálních situacích 

Popis : Hra je tvořena šesti velkými hracími deskami a 36 samostatnými 

kartičkami. Každá kartička představuje jednu otázku a každá hrací deska 

zobrazuje šest políček se správnými odpověďmi. Kartičky (otázky) i políčka 

na hracích deskách (odpovědi) jsou pro kontrolu správnosti označeny stejnými 

čísly. Pravidla jsem opět přizpůsobila. S Filipem to hrajeme tak, že si všechny 

hrací desky rozložíme na stole a postupně střídavě losujeme kartičku 

s otázkou. Filip otázku nahlas přečte, odpoví na ni a pak ji umístí na správnou 

odpověď na hrací desce. Stejně hraji i já. Zodpovíme tímto způsobem všechny 

otázky. Nehrajeme na vítězství. 

Co řekneš, když d* někoho 
strčíš nebo někomu šlápneš 
na nahu? wwe 
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Název . Správné chování 

Obr. č. 25 - Obal hry „Správné chování" Obr. č. 26 - Ukázka karty Obr. č. 27 - Ukázka karty 

Využití: • rozlišení správného a špatného chování 

• rozhovor o příčinách a důsledcích určitého chování 

• jak se chovat a jednat v nejrůznějších situacích 

Popis : Tato didaktická pomůcka obsahuje 34 kartiček, na kterých je znázorněno 

sedmnáct různých situacích. Dvě kartičky jsou zaměřeny na jednu událost, 

přičemž jedna vyjadřuje správnou a druhá špatnou variantu. Na zadní straně 

karty je systém vlastní kontroly - symbol pro správné chování (usměvavý 

obličej) nebo pro špatné chování (smutný obličej). 

Zpočátku jsme s pomůckou pracovali klasickým způsobem, kdy Filip 

vyhledal ze všech karet dvojice. Poté určoval, na které kartičce je namalované 

špatné chování a na které správné. Popisovali jsme slovně konkrétní situaci, 

která je tam vyobrazená. 

Nyní často pracuji pouze s kartami znázorňující nevhodné chování. Filip 

si z hromádky vylosuje kartu, řekne mi co je tam namalované a co je tam 

špatně. Pak se ptám, jak by to bylo správně. Jde tedy o těžší variantu, protože 

Filip před sebou nemá kartu vyjadřující správné chování, ale musí to vymyslet 

sám. 
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Název : Šimonovy pracovní listy 4 - rozvoj myšlení a řeči 

Obr. i. 28 - Obal pracovních listů Obr. č. 29 - Ukázka pracovního listu 

Využiti: > rozvíjení komunikačních dovedností 

• komunikace na určitá témata 

• rozšíření slovní zásoby 

Popis : Pracovní listy jsou věnované deseti námětům (mateřská škola, nemoc, 

domácí oslavy atd.). Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která 

je tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých obrázků, které 

umožňují rozvíjet slovní zásobu a jsou základem k řešení jednoduchých 

úkolů. Pracuji s Filipem vždy pouze na jednom tématu, ke kterému si 

připravím i další materiály. Při práci pouze s pracovním listem jsem neudržela 

Filipovu pozornost. Filip všeobecně nemá rád úkoly spojené s mluvením, 

protože se při nich musí snažit a soustředit víc než při ostatních. Osvědčilo se 

mi tedy, že jsem si k tématu připravila další materiály a úkoly, které nejsou 

založeny na komunikaci. Tím jsem Filipa motivovala a udržela jeho pozornost. 

Název : Šimonovy pracovní listy 6, 7 - Logopedická cvičení 1,11 

Šimonovy 
pracovní listy 

7 
LOGOPEDICKÁ 
CVIČCNi II 

Obr. i. 30 - Obal pracovních listů Obr. ř. 31 - Obul pracovních llutů 

ob A > > 
o JEL 
M 

J9f 

Obr. I. 32 - Ukáika pracovního liatu 

Šimonovy 
pracovní listy 

LOOOPiDICKÁ 
CVIČENÍ I 

m 
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Využití: • popis obrázku 

• používání předložek 

• rozšíření slovní zásoby 

Popis : Pracovní listy jsou zaměřeny na konkrétní hlásky. Já je využívám hlavně 

k rozvoji slovní zásoby a vyjadřovací obratnosti při popisu obrázku. Ke každé 

hlásce jsou vypracovány dva listy. Na jednom je znázorněn nějaký příběh 

a druhý obsahuje jednotlivé obrázky, které využívám jako motivační prvek. 

Vzhledem k Filipově dobré pasivní slovní zásobě mu nedělá problém je 

pojmenovat. Při popisu dějového obrázku se snažím procvičovat různé 

dovednosti (např. prostorové vztahy). 

Název : Slovník abstraktních pojmů 

Obr. č. 3 3 - O b a l knihy Obr. i. 34 - Ukázka textu z knihy Obr. č. 35 - Ukázka obrázku z knihy 

Využití: • porozumění abstraktním podstatným a přídavným jménům 

Popis : Tento slovník je původně určen pro děti se sluchovým postižením. 

Vzhledem ke srozumitelnosti a vizuálnímu doplnění ho využívám u Filipa 

k vysvětlení určitých abstraktních slov. Jednomu pojmu jsou vždy věnovány 

dvě strany, přičemž na jedné je stručná definice pojmu a příklady antonym 

a synonym. Následují krátké příběhy, jejichž úkolem je objasnit význam slova 

na příkladu běžné životní situace. Na druhé straně je obrázek znázorňující 

situaci, která se k danému slovu vztahuje. Je třeba pečlivě zvážit, co je vhodné 

L 
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Filipa učit, jelikož se v publikaci objevují i slova velmi obtížná (ješitný). Za 

pomoci této knihy jsem Filipovi vysvětlovala slova lítost, zklamaný a odvážný. 

Název : Moje krůčky ke škole 

Obr. í. 3 6 - O b a l knihy Obr. i. 37 - Ukázka z knihy Obr. ř. 38 - Ukázka z knihy 

Využití: • vnímání pocitů a nálad ostatních 

• komunikace v sociálních situacích 

• používání předložek 

Popis : Tato kniha je určena pro předškolní děti. Využívám ji k nácviku nebo 

generalizaci různých dovedností. Velmi dobrý materiál nabízí k nácviku 

vnímání emocí ostatních lidí. Je zde velký obrázek, na kterém je vyobrazeno 

několik osob v různých situacích. Mohu se Filipa ptát, jak se určité osoby na 

obrázku cítí. Nebo mu řeknu, aby našel kluka, který se bojí. Dále pomocí 

knihy generalizuji základní dovednosti sociální komunikace - jak a kdy se 

zdraví, prosí, děkuje atd. Výhodou knihy je vizualizace. Díky různým 

obrázkům mohu s Filipem procvičovat také časové a prostorové vztahy. 
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Název : Sociální scénáře 

Obr. í. 3 9 - O b a l knihy 

Obr. č. 41 - Ukázka správného řešení situace 

Využiti: • komunikace v sociální situacích 

Popis: Tato kniha je určena přímo k nácviku sociální komunikace. Nelze ji však 

zakoupit v České republice. Je v angličtině, ale vzhledem k velkému množství 

vizualizací to nebrání jejímu použití. Doplňující text k obrázkům říkám Filipovi 

česky. V knize je vždy nastiněna nějaká situace a následují dvě možnosti jejího 

řešení, přičemž jedna je „dobrá cesta" a druhá „špatná cesta". Filip ze dvou 

možností vybírá tu správnou a ještě o situaci na obrázku více mluvíme. V knize 

najdeme obrázkové scénáře na nácvik navazování kontaktu, zvládání prohry 

a schopnosti umět si říci o pomoc. 

Obr. č. 40 - Ukázka situace z knihy 

Obr. č. 42 - Ukázka špatného řešeni situace 

T H E S O C I A L S K I L L S P I C T U R E B O O K 
T e a c h i n g p lay , e m o t i o n , a n d c o m m u n i c a t i o n t o c h i l d r e n w i t h a u t i s m 

Hey, can I play too? 
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Do budoucna bude stále třeba upevňovat použití abstraktních pojmů a jejich 

postupné rozšiřování na úroveň, která odpovídá věku. Dále bude důležitá fixace 

dodržení správné skladby vět, jejich variabilita a zařazení přídavných jmen, která tvoří 

věty rozvitějšími. Dlouhodobý nácvik bude vyžadovat správné používání mužského 

a ženského rodu v běžném hovoru, jelikož je v této oblasti velmi patrné chybování. 

Bude muset proběhnout nácvik frází a ironických sdělení, která jsou běžná mezi 

vrstevníky, aby nebyl jejich neznalostí handicapován. Nelze opomenout ani 

vysvětlování hanlivých slov, se kterými se může setkat. Mezi další plánované nácviky 

patří i několik univerzálních vzorců pro zahájení hovoru s druhou osobou tak, aby byly 

potlačeny viditelné známky stereotypního navázání kontaktu. Důraz bude kladen i na 

intonaci a zautomatizování těchto vět. Vhodné bude také obeznámit Filipa se zájmy 

většiny vrstevníků, aby měl alespoň základní informace a byl schopen se účastnit 

hovoru. 
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Závěr 

Po krátké době, která byla nutná na seznámí a vzájemnou adaptaci jsem po 

konzultacích s matkou uplatňovala veškeré strategie a přístupy, na které byl Filip 

zvyklý. Matka je v problematice autismu vzdělaná a pracuje jako speciální pedagog ve 

třídě pro děti s autismem. Díky tomu, že jsem od ní získala velice odborné a přesné 

informace, mohla jsem aplikovat správné metody. Filip se tak mohl opřít o neměnné, 

byla jsem pro něj čitelná a zásadová. Díky nabitým vědomostem a správně zvoleným 

přístupům mi bylo umožněno podílet se na jeho rozvoji a získat si tak i jeho důvěru. 

Matka si sama sestavovala individuální vzdělávací plán, vyráběla si pomůcky 

a do všech těchto procesů mě zapojovala. Naučila jsem se práci s denním režimem, 

nácviky samostatné práce pomocí kódovaných úkolů atd. Nejdříve jsem tedy pracovala 

s úkoly a pomůckami, které jsem dostala k dispozici od matky. Postupně jsem úkoly 

obměňovala s cílem generalizovat naučenou dovednost. Později mi bylo umožněno 

samostatně vytvářet úlohy na jednotlivé oblasti dle aktuálního vývojového profilu. 

A jelikož největší deficity se u Filipa projevují v oblastech komunikace a sociálního 

chování, zaměřuji se po celou dobu práce sním především na nácviky těchto 

schopností. Snažím se o generalizaci již naučených dovedností a zároveň se věnuji 

vytváření nových nácviků a vzorců. 

Díky dlouhodobému a intenzivnímu kontaktu jsem měla možnost vidět změny, 

kterými Filip procházel a jaké dělal pokroky. Když porovnám po těch letech 

komunikační a sociální dovednosti Filipa z počáteční úrovně, kdy se projevoval téměř 

jako nekomunikativní dítě a nyní si dokáže koupit hranolky u McDonalda nebo zaplatit 

hračku v hračkářství, uvědomuji si, jak jsou nácviky důležité a jak velký vliv mají na 

vývoj sociální komunikace. Bez funkční sociální komunikace nebude nikdy schopen 

využít dovedností a zájmů, ve kterých vyniká, protože deficit v této oblasti je bariérou. 
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Závěrečné slovo matky 

Spolupráce na této diplomové práce mi umožnila ohlédnutí zpět a uvědomění si, 

jak moc Filip naplnil a obohatil můj život. Přestože to může vypadat, že jsem učila jen 

já jeho, pravdou je, že on mě naučil mnohem více. Filip mi pomohl podívat se na sebe a 

vnímat samu sebe. Naučil mě dívat se na svět jinýma očima, uvědomit si, že je možné 

vnímat věci, které jsem dříve neviděla a získat tak velké bohatství. Vidím, jak moc nám 

ostatním bez autismu záleží na malichernostech, jak ztrácíme čas s věcmi, které naši 

pozornost nepotřebují. Plýtváme slovy a myslíme si, že hlavně díky nim si porozumíme. 

Jsem pyšnou matkou, že mám tak moudrého syna. 

Teprve, když učíte takové dítě porozumět našemu světu a zamýšlíte se nad 

každým vzorcem vhodným k nácviku zjistíte, jak málo z nich má nějakou logiku. 

Uvědomíte si, jak jsou některé společenské normy zbytečně svazující a nerozumíte, proč 

se jim všichni podřizujeme, protože nám nepřinášejí žádná pozitiva. I přesto si ale 

myslím, že je nutné tyto pravidla dětem s autismem co nejvíce přiblížit, protože jim to 

umožní lepší a bezpečnější orientaci. 

Význam strukturovaného učení a nácvik sociálních vzorců má v životě dětí s 

autismem významnou roli. Ze své zkušenosti však vím, že je nutné nejdříve nahlédnout a 

alespoň částečně pochopit pohled těchto jedinců na svět okolo nich. Teprve po navázání 

tohoto kontaktu, kdy dítě dokážete respektovat i s jeho odlišnostmi a nesoudíte jeho 

systém vidění světa, vám dovolí, abyste mu mohla nabídnout svou verzi vidění. Jakmile 

dítě s autismem cítí tlak na to, aby se změnilo, že pouze tak ho můžete přijmout, dochází 

většinou k opačnému efektu a objevuje se vyšší míra problémového chování a afektů. 

Dalším důležitým aspektem pro úspěšný nácvik je důvěra dítěte ve vaše přístupy. 

Veškeré vaše jednání musí být čitelné, aby dítě získalo stabilní hranice o které se může 

opřít a má tak prostor vnímat okolní svět. Jistotu, kterou mu důslednost našeho jednání 

dává, je často vyčerpávající, ale velmi brzy se nám vrátí. Děti s autismem vás přijmou 

jako učitele, protože je nezatěžujete svou nečitelností a nemusejí o vás při každém 

kontaktu přemýšlet. 
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Vzhledem k tomu, že Filip je celé roky co je na světě mým zrcadlem a dovoluje 

mi vidět, jak on vnímá mé nálady, pocity, obavy i přání a podle toho reaguje, mám 

možnost neustále na sobě pracovat a přitom mít bezelstnou zpětnou vazbu. Stejně 

reagují i ostatní děti s autismem se kterými pracuji. Když si tento fakt uvědomí všichni, 

kdo pracují s těmito dětmi, že jim děti pouze zrdcadlí co z nich cítí a sami nad sebou se 

zamyslí, mohou za pomoci specializovaných přístupů dosáhnout velkých změn 

vedoucích k tomu, aby dítě s autismem mohlo být zpočátku jen v jejich přítomnosti a 

později i s ostatními šťastnější. Věřím, že mě a Filípkovi se to daří a mou odměnou je 

vzájemný respekt a láska. Je jen na nás jak velký krok zvládneme společně udělat. 
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