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Vzdělávání dětí s autistickými poruchami se zaměřením na komunikaci 

Téma rigorózní práce je velmi závažné. I když děti s autismem tvoří jen nevelké 

procento žáků v našem školství, jejich vzdělávání je natolik obtížné a náročné, že představuje 

pro jejich učitele, vychovatele i rodiče trvalou výzvu. 

Autorka se ve své práci zaměřila na rozvoj komunikačních schopností žáků s autismem 

v prostředí strukturované výuky. Předložená rigorózní práce představuje velmi seriozní 

příspěvek k řešení tohoto problému, zejména proto, že se opírá o několikaletou, zřejmě velmi 

úspěšnou, vlastní pedagogickou praxi autorky. 

V teoretické části práce autorka charakterizuje jednotlivá postižení, která se řadí mezi 

pervazivní vývojové vady. Zařazuje mezi ně i Retlův syndrom, který se však svojí etiologií i 

průběhem onemocnění ostatním charakteristikám postižení autismem vymyká. 

V další kapitole autorka charakterizuje, ale nehodnotí, současné možnosti vzdělávání žáků 

s autismem v podmínkách našeho školství. V kapitole Základní principy výchovy a 

vzdělávání dětí s autismem uvádí některé aktuální, ale také některé již překonané způsoby 

vzděláv!'i.ní žáků s autismem. Možná, že autorka mohla na základě svých pedagogických 

zkušeností zaujmout k prezentovaným metodám vlastní kritické stanovisko. 

V kapitolách Základní východiska komunikace u dětí s autismem a Komunikační systémy 

přehledně prezentuje principy, možnosti a formy komunikace - obecně i z hlediska 

komunikačních problémů žáků s autismem a možností jejich řešení prezentuje ucelený 

pohled na zpracování řešené problematiky v publikacích našich i zahraničních autorů. Hlavní 

problém aplikace těchto systémů ve vzdělávání žáků s autismem podle mého názoru spočívá 

v tom, že tyto děti nemají potřebu komunikovat nebo ji mají velmi omezenou a motivovat je 

k někte ~ z forem komunikace vyžaduje velké pedagogické mistrovstvÍ. 

Těžiště celé rigorózní práce spočívá v její empirické části, kde autorka velmi erudovaně, 

přesně a zajímavým způsobem prezentuje svoji vlastní odbornou speciálně pedagogickou 

práci se žáky se 3 různými druhy autismu ( Aspergerův syndrom, atypický autismus, dětský 

autismus se středně těžkou mentální retardací) a s jednou dívkou s Rettovým syndromem. 

Jako užité metody zkoumání uvádí: pozorování přímé a nepřímé, analýzu dokumentace a 

kazuistiky jednotlivých žáků. Hlavní metodou, o niž se celá praktická část rigorózní práce 

opírá, však byla vlastní systematická pedagogická činnost autorky a její objektivní, přesná a 

pečlivá Leflexe. 
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Autorka se ve své práci práce zaměřila na tyto hlavní cíle: zjistit, které komunikační 

systémy se u sledovaných dětí nejvíce osvědčily; zjistit, zda komunikační systémy dopomohly 

k rozvoji verbální komunikace; na základě získaných výsledků určit ty komunikační 

schopnosti a dovednosti, ve kterých žáci dosáhli největších pokroků; provést zhodnocení 

vývoje dětí s autismem v jednotlivých oblastech po zavedení vhodného komunikačního 

systému; pokusit se zhodnotit roli strukturované výuky ve vzdělávání v oblasti komunikace. 

Vše'hny tyto cíle byly v průběhu výzkumu splněny. Za pozitivní informaci považuji, že 

u všech sledovaných žáků patří mezi nejúspěšnější systémy verbální komunikace ústní i 

písemná a gesta, což jsou systémy, které je pomáhají integrovat do společnosti. Pokroky ve 

vývoji osobnostních vlastností jednotlivých žáků po zavedení komunikačního systému se 

projevily zejména ve zklidnění žáků, zlepšení koncentrace pozornosti a snížení agresivity, 

což je velmi pozitivní zjištění, protože právě tyto problémy nejvíce ztěžují vzdělávání dětí 

s autismem i soužití s nimi. Domnívám se, že není třeba u dětí s autismem klást příliš velký 

důraz na prohlubování očního kontaktu. Jeho absence patří k základním charakteristikám 

tohoto postižení a její překonání není pro další vývoj dítěte podstatné. I někteří lidé, kteří 

netrpí autismem, navazují neradi oční kontakt s ostatními lidmi. 

Posledním cílem bylo zhodnocení role strukturované výuky ve vzdělávání v oblasti 

komunikace. Strukturovaná výuka je osvědčenou metodou vzdělávání dětí s autismem, což 

zde bylo znovu potvrzeno. 

Práce přispěla k objasnění možností a účinnosti využití různých komunikačních systémů 

u žáků a různými druhy autismu a žákyně s Rettovým syndromem a v neposlední řadě 

pomohla i k zlepšení komunikačních schopností všech sledovaných žáků. 

Škoda, že se v závěru práce autorka omezila jen na shrnutí teoretických poznatků 

o problematice autismu s nezhodnotila zde i svoji vlastní výzkumně pedagogickou činnost, 

která byla velmi úspěšná a vedla k prokazatelně pozitivním výsledkům. 

Závěr: 

Rigorózní práce Mgr. Yvety Pecháčkové má velmi dobrou obsahovou, formální i 

technickou úroveň, je napsána srozumitelně a logicky a je z ní zřejmé, že autorka ovládá 

problematiku, o níž píše, nejen na teoretické úrovni, ale i v pedagogické praxi. 
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