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ANOTACE 

Trávníková Věra: Specifický vývoj řeči u dětí s autismcm a rozvoj komunikačních 

schopností u dětí s diagnózou autismus 

Rigorózní práce, 

Praha: KU, 2005, 92 s. 

Cílem rigorózní práce byla analýza logopedické intervence u dětí s autismem 

v kraji Vysočina. Práce přináší celkový pohled na tuto péči v daném kraji, na její 

možnosti, podmínky i nedostatky. Celá práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část a členěna do pěti kapitol. 

V první kapitole se věnuji vymezení pojmu autismu, definici, terminologii, 

etiologii, výskytu a diagnostice. Ve druhé kapitole shrnuji aktuální poznatky týkající se 

problematiky komunikace u dětí s autismem. Tyto informace byly získány analýzou 

odborné literatury a využitím praktických zkušeností. Jsou zde analyzovány problémy, 

základní formy komunikace a její rozvoj. Ve třetí kapitole uvádím systém logopedické 

péče u dětí s touto diagnózou v kraji Vysočina. Tato část je dále členěna dle 

jednotlivých resortů, které tuto péči poskytují. Zaměřila jsem se na speciálně 

pedagogická centra a na údaje o klientech s poruchou autistického spektra. Ve čtvrté 

kapitole předkládám výzkum, jeho cíle, stanovené hypotézy, použitou metodologii, 

místo šetření a charakteristiku výzkumného vzorku.Vlastním šetřením se zabývám v 

páté kapitole, kde analýzuji anamnestické údaje. V další části shrnuji činnost speciálně 

pedagogických center, včetně zkušeností rodičů. Dále hodnotím logopedickou 

intervenci v kraji Vysočina. Zaznamenávám údaje získané od rodičů, klinických 

logopedů a pedagogů školských zařízení. Velkou pozornost věnuji názorům a 

problémům rodičů. V poslední části ověřuji platnost jednotlivých hypotéz a shrnuji 

dosažené cíle. 

Závěrem studie je porovnání výsledků výzkumné části s analýzou odborné 

literatury a komplexní zhodnocení zjištěných údajů. Ve své rigorózní práci jsem byla 

vedena snahou pochopit komunikaci autistických dětí, její specifika a zejména pak 

nutností zdůraznit logopedickou intervenci. 

Klíčová slova: autismus, terminologie, etiologie, diagnostika, komunikace, logopedická 

intervence, názory rodičů 



ANNOTATION 

Věra Trávníková: Specific speech development of autistic children and development 

of communication capabilities of autistic children 

Final work, 
Prague: KU, 2005, 92 s. 

The objective of the final work is analysis of logopedie intervention in autistic 

children in the Vysočina region. The work offers an overall view of the care in the 

region, its possibilities, conditions as well as deficiencies. The whole work is divided 

into the theoretical and practical part and five chapters. 

In the first chapter I am dealing with defining the term of autism, terminology, 

etiology, occurrence and diagnostics. In the second chapter I am summarizing the 

knowledge related to the problem of communication with autistic children. The 

information was obtained by studying specialized literature and using practical 

experience. Problems are analyzed here as well as the basic forms of communication 

and its development. In the third chapter I am describing the system oflogopedic care of 

autistic children in the Vysočina region. The thesis further gives an outline of individual 

facilities that provide the care. I concentrated on special pedagogy centres and the data 

about clients with autistic spectrum disorders. In the fourth chapter I am presenting the 

research, its objectives, proposed hypothesis, used methodology, place of investigation 

and characteristics of the research sample. The investigation itself is described in the 

fifth chapter where I am analyzing the anamnestic data. In the following part I am 

summarizing the activity of special pedagogy centres, including experience of parents. I 

am also assessing logopedie intervention in the Vysočina region. I am noting down the 

data obtained from parents, clinical logopedists and pedagogues in schools. I am paying 

special attention to opinions and problems of parents. In the last part I am assessing 

validity of individual hypotheses and summarizing the achieved goals. 

The summary of the study compares the results of the research part with analysis 

of special literature and complex assessment of the found out data. In my final work I 

attempted to understand communication of autistic children, their specifics and in 

particular the necessity to emphasize logopedie intervention. 

Key words: Autism, terminology, etiology, diagnostics, communication, logopedie 

intervention, opinions of parents 
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ÚVOD 

Autismus je postižení, které v poslední době čím dál víc upoutává 

pozornost laické i odborné veřejnosti. Existují mnohé definice autismu, pro které je 

společné, že označují tři hlavní oblasti postižení. Jedná se o problémy ve vzájemné 

společenské interakci, omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit a 

problémy v komunikaci. 

Můžeme říci, že jednou ze základních charakteristik života je schopnost přijímat 

a předávat informace. Neexistuje žádná forma života bez potřeby a schopnosti 

komunikovat. Člověk může využívat různé způsoby a druhy komunikace. Nežije nikdy 

osamocen, lidé se střetávají a mluví mezi sebou. Komunikace má dva nejdůležitější 

informační kanály, a to kanál optický a kanál akustický. Optický kanál mu umožňuje 

zrakem vnímat především prostorové vztahy a akustický kanál je pro něj nesmírně 

důležitý, protože právě sluchem je vnímán prostředek lidské komunikace, tedy řeč. 

Právě na komunikaci bych se chtěla zaměřit. Již Jan Amos Komenský ve své 

knize Informatorium školy mateřské uvedl: „To, čím se liší člověk od zvířat, jest rozum 

a řeč. To prvé má pro svou vlastní potřebu, to druhé pro bližní. Proto má o oboje stejně 

pečovati, aby jak mysl, tak zmysli pocházející hnutí údů, tedy i jazyk, co 

nejvybroušenější." Také Zdeněk Matějček (1995, s. 94) uvádí: „Řeč byla vždycky 

pojímána jako něco mimořádného, vzácného, posvátného, božského." 

Celá rigorózní práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části jsem se v první kapitole zaměřila na vymezení pojmu autismu, na terminologii, 

etiologii, diagnostiku a na výskyt v populaci. Ve druhé části jsem uskutečnila analýzu 

praktických poznatků a odborné literatury, která se týká komunikace u dětí s autismem. 

Zabývám se i souvisejícími problémy, formami a rozvojem komunikace. Třetí kapitola 

odkazuje na systém logopedické péče v Kraji Vysočina. Jsou zde analyzovány 

jednotlivé resorty podílející se na této intervenci, počty individuálně integrovaných dětí, 

počty klientů speciálně pedagogických center a klientů s autismem. V posledních dvou 

kapitolách zjišťuji celkový stav logopedické intervence v kraji Vysočina. Vlastní 
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výzkum se týká anamnestických údajů dětí, speciálně pedagogických center, konkrétní 

péče a názorů rodičů autistických dětí. 

Celá práce je vedena snahou pochopit komunikaci autistických dětí, její 

specifika a zejména pak nutnost logopedické intervence. Vždyť včasná diagnóza a 

následná speciální péče, také orientace na potřeby rodiny, za účasti interdisciplinární 

spolupráce, je základem budoucího úspěchu při péči o tyto děti. 
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1. Autismus 

Pojem „autismus" poprvé použil Eugen Bleuler v roce 1911 při popisu 

psychopatologie schizofrenie. Označoval jím schizofrenní stažení se z reálného světa a 

ponoření se do vlastního. Kanner užil termínu „dětský autismus" v jiné souvislosti. Jeho 

záměrem bylo konstatovat, že jím pozorované děti žijí ve svém vlastním, pro okolí 

špatně pochopitelném světě. (Hrdlička; Komárek 2004) 

1.1 Vymezení pojmu 

1.1.1 Definice 

Autismus je popisován v mnoha odborných knihách a studiích. Je také 

prezentován v různých podobách definic. U všech lze najít společné znaky a projevy. Je 

považován vědeckou veřejností za pervazivní vývojovou poruchu. 

Můhlpachr (2001) uvádí, že autismus je celoživotní postižení, které se objevuje 

nejpozději do tří let věku. Upozorňuje na to, že se diagnostikuje většinou mnohem 

později a nebo je nesprávně stanovena diagnóza mentální retardace. Ovlivňuje životy 

postižených jednotlivců i jejich rodiny, zasahuje všechny skupiny obyvatelstva bez 

ohledu na místo narození, pohlaví nebo rasu, naruší vývoj komunikace v nejrančjším 

dětství a zanechá dítě neschopné vytvářet normální mezilidské vztahy. Pro tyto osoby je 

svět zvláštní skládankou, jejíž díly do sebe nezapadají. Život je pro ně chaos bez 

pravidel, a tak si sami vytvářejí pravidla, jejichž logice rozumí jen oni. 

Jak dále uvádí Můhlpachr (2001) je autismus handicap, který brání postiženým 

adaptovat se na prostředí, ve kterém žijí. Je charakterizován stereotypními způsoby 

chování, omezenými zájmy a aktivitami. Problémem jsou zejména změny, které dítěti 

výrazně vadí, mívá specifickou příchylnost k neobvyklým předmětům a trvá na 

vykonávání zvláštních rutin při činnostech nefunkčního charakteru. 

Dále autor zmiňuje, že kvalita komunikace je silně narušena. Charakteristické je, 

že dítě často vůbec nemluví, pokud ano, není schopné konverzovat, pouze často opakuje 

slova a věty. Chybí přátelské emoční reakce, dále pohled do očí, dítě se bojí neškodných 
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věcí. Někdy bývá extrémně uzavřené do sebe, neprojevuje zájem o děti ani dospělé a 

nemazlí se. Odlišnosti se týkají i spontaneity a tvořivosti při hře. 

Mühlpachr (2001) upozorňuje i na problémy chování. Jedná se o výbuchy 

vzteku, agrese a sebezraňování, které jsou projevem snahy postiženého zajistit si 

bezpečí ve zmatku okolního světa. Zvláštností jsou také abnormální smyslové reakce, 

čichové, sluchové, zrakové a chuťové. 

1.1.2 Terminologie 

Vycházíme-li z faktu, že autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy, jde 

tedy o postižení, kdy vývoj jedince probíhá odlišným způsobem od jedince zdravého a 

kdy se postižení projeví ve všech oblastech života. Souhlasně je tento názor uváděn v 

Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 (1992), kterou vydává Světová zdravotnická 

organizace i v Diagnosticko - statistickém manuálu DSM-IV-TR (2000), který vydává 

Americká psychiatrická asociace. 

V Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 (1992, s. 219) jsou definovány 

pervazivní vývojové poruchy jako: „Skupina poruch charakterizovaná kvalitativním 

zhoršením vzájemných společenských interakcí a způsobu komunikace a omezeným, 

stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit. Tyto kvalitativní abnormality 

jsou pronikajícím rysem chování jedince ve všech situacích, i když jejich stupeň může 

být různý. U většiny případů není vývoj od útlého věku normální, kromě několika málo 

výjimek se chorobný stav projevuje v průběhu prvních pěti let. Obvykle, ale ne vždy, se 

vyskytuje určitý stupeň celkového narušení kognitivních funkcí, ale poruchy jsou 

definovány podle chování, které je odchylné vzhledem k mentálnímu věku jedince." 

Z uvedeného vyplývá, že v současné době jsou platné dva klasifikační systémy 

MKN-10 (1992) a DSM-IV-TR (2000). Hrdlička a Komárek (2004) upozorňují naío, že 

jejich pojetí je odlišné v terminologii i ve spektru poruch. Dále shrnuje, že manuál 

DSM-IV obsahuje méně diagnostických jednotek, nevyskytují se v něm na rozdíl od 

MKN-10 diagnózy Hyperaktivní porucha a mentální reterdace a stereotypní pohyby ani 

Atypický autismus (ten je přiřazen ke DSM-IV kategorie Pervazivní vývojová porucha 

jinak nespecifikovaná). 
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MKN-10 (1992) DSM-IV-TR (2000) 

Dětský autismus 

Atypický autismus 

Aspergerův syndrom 

Jiná desintegrační porucha 

v dětství 

Rettův syndrom 

Hyperaktivní porucha s mentální 

retardací a stereotypními pohyby 

Jiné pervazivní vývojové poruchy 

Autistická porucha 

Pervazivní vývojová porucha jinak 

nespecifikovaná 

Aspergerova porucha 

Desintegrační porucha v dětství 

Rettova porucha 

Pervazivní vývojová porucha 

Pervazivní vývojová porucha jinak 

nespecifikovaná 

Pervazivní vývojová porucha jinak 

nespecifikovaná 

1.2 Pojetí a příčiny 

1.2.1 Etiologie 

Příčina autismu není dosud známá. Existuje mnoho teorií o etiologii autismu. Je 

zajímavé, že jedna z prvních teorií příčin autismu poukazovala na nedostatečný citový 

přístup ze strany rodičů. 

V odborné stati Můhlpachr (2001) se zmiňuje, že příčinou autismu mohou být 

onemocnění, která se určitým způsobem podílejí na vývoji mozku. Jako příklad uvádí 

zarděnky v těhotenství matky, tuberkulózni sklerózu, nedostatek kyslíku při narození, 

encefalitidu a některé dětské nemoci (příušnice nebo černý kašel). Podle autora mohou 

být příčinou autismu i některé peptidy, které vznikají trávením bílkovin v trávicím 

traktu. Vstupují do krve a touto cestou se dostávají do mozku. Tyto peptidy se pak 

v podobě endogenních morfinů významně podílejí na předávání nervových vzruchů 

v centrální nervové soustavě. Jestliže dojde ke špatnému přenosu nervových vzruchů, 

může být následkem například stereotypní chování a také nadměrné či nedostatečné 

vnímání některých zvuků. 
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Gillberg a Peeters (In Mühlpacher 2001, s. 144) vycházejí z této etiologie autismu: 

„Autismus je neurologická dysfunkce, která se manifestuje deficity v chování, 

založenými na mozkových abnormalitách. Příčina těchto mozkových abnormalit je 

mnohočetná. Je jasné, že některé případy mají podklad v genetice, jiné jsou způsobeny 

specifickými poruchami v mozku, spojenými s jinými somatickými obtížemi. Zatím 

není přesně známo, jaká část autismu je způsobena prvním a jaká druhým 

mechanismem. Je také pravděpodobné, že některé případy autismu mohou být vyvolány 

poškozením mozku během těhotenství, porodu či v postnatálním období." 

Jelínková (2001) ve své publikaci upozorňuje, že jde o neurologickou poruchu, která 

se specificky projeví v kognitivním vnímání a následně ovlivňuje i chování postiženého. 

Autorka dále poukazuje na neurochemické studie mozku, které prokázaly, že je několik 

variant mozkových dysfunkcí vedoucích k úplnému rozvinutí autistického syndromu. 

1.2.2 Výskyt 

Výskytem autismu se zabývá odborná literatura, která ovšem uvádí velmi 

rozdílné informace. Mühlpacher (2001) shrnuje údaje různých výzkumů v některých 

státech. Ve studiích zdravotně postižených dětí v Anglii a ve Švédsku je uváděno, že 

typický autismus, který je popsán Kannerem, se vyskytl ve 4 až 5 případech na 10 000 

narozených dětí. Autistické rysy se projevily v 21 případech na stejný počet narozených. 

Ve Švédsku se v rámci jiné studie předpokládá, že Aspergerův syndrom se může 

projevovat u 26 z 10 000 dětí. V D á n s k u jsou prezentovány statistiky v souvislosti 

s výskytem autismu v populaci. Klasický autismus je uváděn u 4 až 6 dětí z 10 000. 

Atypickým autismem trpí 6 až 7 dětí z 10 000. Aspergerův syndrom se vyskytuje u 10 

až 21 z 10 000 dětí. 

Podle Gillberga a Peetersena (1998) je autismus ve své „klasické podobě" 

diagnóza poměrně vzácná, která postihuje okolo 0,1 % populace. Jak autoři zdůrazňují, 

teprve výzkumy posledních let ukazují na to, že asi u jednoho dítěte z tisíce, které se 

dožijí jednoho roku, se vyvine autistický syndrom. Aspergerův syndrom stejně jako 

příbuzné poruchy a autistické rysy se vyskytují častěji, a to asi u 3 až 4 dětí z 1 000. 

Peeters (1998) poukazuje na skutečnost, že se v minulosti předpokládal výskyt 

5 dětí z 10 000 trpících autismem, ale v jednom z posledních epidemiologických 

výzkumů se tato čísla zdvojnásobila. 
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Mühlpacher (2001) se zabývá i výskytem autismu z hlediska pohlaví. Shrnuje, 

že autismus je častější u mužů než u žen a také projevy autismu se u žen a mužů 

nepatrně liší. Co se týče poruch příbuzných autismu, tak poměr mezi muži a ženami je 

přibližně stejný. 

Situace u nás byla analyzována také na mezinárodní konferenci v Brně v roce 

1998. Z tohoto setkání vyplynulo, že v České republice žije asi 20 000 dětí a dospělých 

s autistickým spektrem chování. 

1.2.3 Diagnostika 

Screeningových dotazníků, které se snaží o detekci autismu či jiných poruch 

autistického spektra, existuje v zahraničí celá řada. Jejich nevýhodou je menší 

spolehlivost. Problémy nastávají nejčastěji při detekci mírnějších forem PAS nebo 

fungují jako falešně pozitivní, což znamená, že stanoví autistickou symptomatiku i 

jedincům, kteří trpí jinou poruchou. V České republice se v současné době nejvíce 

používá semistrukturovaná škála CARS, dále Strukturované diagnostické interview 

ADI-R a nástroj CHAT, který je ovšem užíván pouze okrajově. (Hrdlička; Komárek 

2004) 

Schopler (1999) ve své literatuře rozlišuje problémy autismu a zařazuje je do třech 

oblastí. Jedná se o sociální vztahy, dorozumívání a stereotypní vzory chování nebo 

zvláštní zájmy. Také Jelínková (2001) upozorňuje na to, že se tyto nedostatky společně 

vyskytují velmi často. Profesorka Wingová (In Jelínková 2001) je nazývá triádou 

postižení. Tuto triádu postižení u nás v současné době charakterizuje Polášková (2003) 

takto: 
t 

1. Neschopnost vzájemné společenské interakce: špatná adaptace na prostředí, ve 

kterém dítě žije. 

2. Neschopnost komunikace: komunikace je silně narušena, dítě většinou 

nemluví, jestliže je řeč rozvinuta, neplní komunikační funkci. Chybí přátelské 

emoční reakce a oční kontakt. 

3. Omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit: problémem je 

zejména to, že dítě nesnáší změny a mívá sklon k manipulaci s neobvyklými 

předměty a k vykonávání opakujících se činností. 
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Aby bylo možné u jedince diagnostikovat autismus je nezbytné splnit šest 

z dvanácti kritérií. Zároveň je nutné, aby se jednalo alespoň o dvě kritéria z oblasti 

sociálních vztahů a po jednom z oblasti dorozumívání a stereotypních vzorců chování 

(Schopler 1999). Polášková (2003) uvádí, že p r o j e v y autismu jsou vždy přítomny do 

věku tří let dítěte. Dále shrnuje tato základní diagnostická kritéria Světové zdravotnické 

organizace MKN - 10. 

A. Kvalitativní postižení v oblasti vzájemné interakce: 

1. Zřetelná neschopnost používat obecné formy vystupování, jako pohled do očí, 

výraz tváře, gesta, pohyby těla atd. k vzájemné sociální interakci. 

2. Selhání při vytváření vztahů se svými vrstevníky. 

3. Neschopnost sdílet radost, smutek a zájmy s ostatními lidmi. 

4. Nedostatek sociální a emocionální vzájemnosti ( např. neschopnost aktivně se 

účastnit jednoduchých her, preferování samotářských aktivit nebo používání 

ostatních osob jen jako „ nástroje" k mechanické pomoci). 

B. Kvalitativní poškození v oblasti verbální i neverbální komunikace a 

v činnostech, které vyžadují představivost: 

1. Vývoj mluvené řeči je opožděn nebo zcela chybí (chybí i pokusy o alternativní 

způsob pomocí gest a mimiky). 

2. Je-li řeč vyvinuta, chybí schopnost začít a udržet konverzaci. 

3. Používání jazyka je stereotypní, opakující se a idiosynkratické. 

4. Chybí rozmanitost, spontánnost a představivost i schopnost napodobit pravidla 

společenského chování při hře přiměřené věku. 

C. Značně omezený a opakující se repertoár činností a zájmů: 

1 • Přílišné zaujetí jednou nebo více stereotypními a omezenými činnostmi, které 

jsou abnormální buď intenzitou, nebo předmětem zájmu. 

2. Zjevným přilnutím ke specifické nefunkční rutině nebo rituálu. 

3. Stereotypní a opakující se pohybové manýry (třepání rukama, prsty rukou, 

kroucení prsty nebo složitý komplex pohybů celého těla). 

4. Vytrvalé zaujetí detailními částmi jednotlivých předmětů. 
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V zahraničí se v poslední době objevuje určitá nejednotnost v názorech na 

vhodnost diagnostických kritérií. Jak prezentuje Tony Attwood (2000) narůstá počet 

osob s diagnózou Aspergerův syndrom. Otázkou je, zda tento zvýšený počet nesouvisí 

s tím, že jsou zde zařazeny i děti s poruchou inteligence. Odborníci v tomto případě 

mají velmi nejednotný názor na to, zda mají či nemají být děti s poruchou inteligence 

vyloučeny. Zároveň není vymezena hranice mezi „horní a dolní částí" pojmu 

Aspergerův syndrom. 

Powel, Jordan (1997) věnují kromě základních diagnostických kriterií velkou 

pozornost i dalším oblastem, jenž se týkají diagnostiky. Jedná se například o základní 

lidské smysly, a to o všech pět smyslů. 

Jak zdůrazňují Trevarthen, Aitken, Papoudi (1996), ačkoli jsou lidé s autismem 

„zdrženliví" a vyhýbají se důvěrným kontaktům s jinými lidmi, často se u některých 

objevuje citová náklonnost k lidem, kteří jsou k nim laskaví. Šťastně tak reagují na 

obj ímání, hýčkání a divoké hry. Obecně je toto laickou veřejností stále ještě 

považováno za nemožné. 
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2. Komunikace u dětí s autismem 

Klenková (2003, s. 74) uvádí: „Komunikace znamená obecně lidskou 

schopnost užívat výrazových prostředků k vytváření, udržování a pěstování 

mezilidských vztahů". Významně ovlivňuje rozvoj osobnosti a mezilidské vztahy. 

Specificky lidskou schopností je řeč. Je to složitý systém znaků a symbolů ve všech 

jeho formách. Člověk tak může sdělovat pocity, přání a myšlenky. Klenková (2003) 

dále připomíná, že ovlivňuje rozvoj poznávacích, citových i volních vlastností člověka 

a má vliv na jeho rozumový vývoj. Řeč je tedy schopnost dorozumívat se pomocí 

jazyka. Na rozdíl od řeči, která je výkonem individuálním, je jazyk jevem sociálním a 

procesem společenským. 

Jak vyplývá z práce autorů Powel, Jordan (1997), je chybějící schopnost řeči 

často prvním symptomem, který zaregistruje nejen profesionál, ale i rodič. Obvykle 

následuje doporučení k logopédovi. Rodič často doufá, že tím vyřeší všechny problémy, 

které nastanou. 

2.1 Problémy při komunikaci u dětí s autismem 

Přes velkou rozmanitost projevů autistického spektra je jedním z hlavních 

problémů komunikace. Děti nejenže neumějí často komunikovat, ale hlavně nechápou 

proč komunikovat. Nerozlišují jaké výhody jim komunikace přináší a čeho mohou 

komunikací dosáhnout. Zanedbatelný není ani fakt, že nedostatečná schopnost 

komunikace má za následek problémy v chování. Nevhodným chováním děti reagují na 

to, že jim nerozumíme a tím pádem nesplňujeme jejich potřeby a přání. 

Problémy v komunikaci se projevují velmi různě. Polášková (2003) 

předpokládá, že u dětí s autismem je souhra obou hemisfér zpomalena, nebo dokonce 

chybí. Výsledkem je, že dítě novou informaci nezpracuje, ale pouze ji opakuje. Při 

kombinaci slov chybí flexibilita. Postižený používá slova či věty ve významu, ve 

kterém se je naučil. Slovní zásoba dětí s autismem je širší než vlastní porozumění. 

S autismem je nejčastěji spojena echolálie, ale která ovšem není základním 

rysem autismu. S určitou formou echolálie se setkáváme i v rámci řečového vývoje 
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intaktního dítěte. (Peeters 1998) Často se setkáváme s tím, že položíme-li autistickému 

dítěti otázku, odpovědí je její zopakování. 

Tuto skutečnost dokresluje malý příklad: 

Pětiletý Marek verbálně komunikuje pouze opakováním toho, co řeknou ostatní. Velmi 

dobře dokáže třídit obrázky do skupin, ale na otázku „Co to je?", vždy odpoví 

zopakováním otázky. Při pojmenování obrázku pedagogem „Je to motýl?", Mareček 

odpoví „ Je to motýl?". 

Peeters (1998) zdůrazňuje, že echolálie je charakteristická pro autismus pouze tehdy, je-

li přítomna navzdory vyššímu mentálnímu věku. Podle autora můžeme říci, že echolálie 

není tak nesmyslné použití jazyka, jak se dříve uvádělo, ale spíše snaha zvládnout 

konkrétní situaci omezenými prostředky. 

Dalším problém dětí s autismem jsou obrazné výrazy, abstraktní slova a slova 

s dvojím významem. 

Velmi názorný je následující příklad užití slova s dvojím významem: 

Spolu se šestiletým Robertem jsme probírali základní části lidského těla. Velmi mu to 

šlo a měl z toho radost. Doma mu odpoledne maminka dala do hrnku čaj. Robert 

uchopil hrnek velmi neobratně a maminka na něj zavolala: „Chytni ho za ucho." Robert 

reagoval tak, že pustil hrnek a chytil se za ucho. 

Podle Peetersena (1998) malé děti s autismem nemají schopnost naučit se 

spontánně zobecňovat a potřebují pomoc zvenčí. 

Na ukázku uvádím tuto zkušenost: 

Šestiletý David má při práci vždy úkoly připravené ve vzhledově stejných krabičkách. 

Jednou jsem zakoupila novou, tvarově i barevně odlišnou krabičku, do které jsem 

vložila Davídkovi oblíbené kostky. Davídek ji odmítl, hledal svoji původní a neustále 

opakoval: „Chce krabičku, chce krabičku". Nepochopil, že toto je rovněž krabička 

s úkolem. Nakonec jsem musela krabičky opět vyměnit. 
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Dalším častým problémem v komunikaci dětí s autismem je správné užívání 

zájmen „já", „ty". 

Peeters (1998, s. 54) uvádí jako příklad nesprávného užití zájmen příběh malého Torna: 

„Tom je výrazně nadané dítě s autismem v běžné třídě. Učitelka nechápe, jak někdo, 

kdo je schopen se spoustu věcí naučit nazpaměť, může být nazýván autistickým. Tom je 

veden výborným logopedem. Jednou Tom položil velmi inteligentní otázku „Kdo je 

já?" Velmi nesnadná otázka. Naštěstí terapeut rozuměl potřebě vizuální podpory lidí 

s autismem, obzvláště když se jedná o porozumění abstraktním pojmům. Dotkl se svého 

ramene rukou a řekl: „Podívej Tome, každý kdo se může dotknout svého ramene tímto 

způsobem, může se nazývat Já." Tom si to okamžitě vyzkoušel sám. Zdálo se mu to 

legrační: Tom je „Já." V prvním období učení jsme viděli Torna, jak se statečně 

bouchne každou chvíli do ramene a říká: „Tom, já jde domů." V druhém období se více 

osmělil a vynechal „Tom" - „Já jdu domů." V tomto období Tom velmi intenzivně 

pozoroval jiné lidi. Je to správné, jestliže uhodím někoho do ramene, když uslyším 

„Já?" Ve třetím období získal ještě větší kuráž. Nyní pouze říká: „Jdu domů" a ruce drží 

za zády. Pro něj to musí být jako krok do prázdna. Někdy v této době logopéd potkal 

Tomovu učitelku, která řekla: „ Nevím, jestli je Tom autistický, nebo není, ale určitě je 

předčasně sexuálně vyspělý a dokonce trochu perverzní. A to je daleko větší problém." 

„Co se stalo?" „Nevím, co se s ním děje, ale často se mi upřeně dívá na prsa." Terapeut 

si okamžitě uvědomil, o co jde a zeptal se: „Pravděpodobně se vám dívá na prsa, když 

použijete slovo Já." A tak to taky bylo." 

V odborné literatuře můžeme najít další problém autistických dětí. Jedná se o 

slova, která patří do specifických kategorií. Jsou to například výrazy vyjadřující vztah 

malý/velký, široký/úzký, na, přes, potom, dát a vzít. Pro osvojení jsou velmi obtížná, 

protože jejich význam vyplývá z jejich okolí, jejich vztahu k jiným slovům ve větě 

anebo z celkového kontextu. 

Příklad uvádí ve své knize Peeters (1998, s. 52): 

„Jestliže Thomas vidí, že mi jeho otec přinesl květiny, volá: „Já je chci vzít." Ve 

skutečnosti myslí „dát". Později řekne: „Nyní jsou květiny maminky, protože jsem je 

vzal." Význam vzít a dát je pro něj obtížné rozlišit. Jiný den uviděl na stole vázu 

s květinami. Trval na tom, že květiny nejsou moje, ale jeho, protože mi je ještě nedal." 
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Na další problém v komunikaci upozorňuje Polášková (2003). Podle autorky děti 

s autismem mají problém s chápáním symbolů, nerozumí výrazům obličeje, gestům, 

zabarvení hlasu a mají potíže s chápáním emocí. 

Děti s autismem nejsou schopny dávat věci do širších souvislostí. Mají tedy 

problém v chápání souvislostí. 

Toto je možné velmi dobře ukázat na příkladu, který ve své práci uvádí Jelínková (2001, 

s. 16): 

„Zdravý člověk při pohledu na slzu na tváři někoho jiného, si ze souvislostí odvodí, že 

kapka vody na tváři skrývá emoce a pocity, které mohou být rozdílné (vztek, lítost, 

bolest) nebo je příčina materialistická (prší a nemám deštník, krájím cibuli). Dítě 

s autismem vnímá ve všech těchto případech pouze kapku vody na tváři." 

Děti s autismem mají obvykle dobrou krátkodobou paměť. Jak se zmiňuje ve své 

publikaci Jelínková (1999), jsou schopny zopakovat věty i celé pasáže hovorů, aniž jim 

rozumí. 

Pro dokreslení uvádím následující příklad: 

Sedmiletý Tomáš při práci s vkládankou zvířátek vyndal obrázek kozy a nechtěl ho již 

dát zpátky. Několikrát jsem řekla: „Dej kozu zpátky do krabičky!" Při další návštěvě 

Tomáš hned jakmile uviděl na poličce vkládanku se zvířátky řekl: „Dej kozu zpátky do 

krabičky!" Dle maminky toto říkal i doma, když si prohlíželi zvířátka, jenom nevěděla 

co to znamená. 

Některé děti s autismem jsou snadno zmateny, když mluvíme v dlouhých větách 

a používáme složitá slova. 

Příkladem je: 

Robin pravidelně po odchodu ze speciálně pedagogického centra chodí s maminkou 

nakupovat. Jednou pro něj ovšem přišel tatínek. Tatínek byl od maminky poučen, že 

musí zachovat tento stereotyp. Tatínek Robinovi při odchodu oznámil: „Jdeme do 
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města vybrat peníze a pak půjdeme nakupovat." Chlapec reagoval záchvatem vzteku. 

Příště již i tatínek použil pouze větu: „Jdeme nakupovat." A vše bylo v pořádku. 

Dalším problémem, na který bych chtěla upozornit, je reakce na verbální 

pokyn. Děti s autismem reagují lépe na vizuální než na sluchové pokyny. 

Pro lepší názornost uvádím: 

Lukáš měl v mateřské škole vždy velký problém, když se měnila činnost. Děti například 

docvičily a paní učitelka řekla: „Děti, umyjeme si ruce, nasvačíme se a půjdeme ven." 

Lukáš vždy reagoval velmi podrážděně a afektovaně. Ve škole zkoušeli tuto situaci 

různým způsobem zvládnout, ale vždy bezúspěšně. Učitelka zkusila i rozdělit jednotlivé 

pokyny a ty spojit pouze s konkrétní činností - umýt ruce, svačit, jdeme ven. Ani toto 

nepomohlo. Nakonec paní učitelka udělala pro Lukáše vizualizovaný denní rozvrh a 

nyní tyto situace Lukáš zvládá bez problémů. 

Jak uvádí Jelínková (2001), věty začínající záporem, obzvlášť věty dlouhé, 

mohou být někdy pro dítě s autismem zavádějící. Považuje slovo „Ne" za definitivní 

odmítnutí, protože nezachytí význam další části věty, která význam blíže vysvětluje. 

V rámci korekce autorka doporučuje větu obrátit. 

Pro přehlednost uvádím následující příklad: 

Zdenda šel v rámci dopoledního programu mateřské školy s dětmi na procházku. Chtěl 

se ovšem na zahrádce houpat, a tak se zeptal v šatně paní učitelky: „Bude houpat?" Ona 

odpověděla: „Ne, teď ne, až přijdeme z procházky." Zdenda to pochopil jako úplné 

zamítnutí a byl velmi zklamán. Reagoval velmi silným pištěním. Paní učitelka měla 

správně odpovědět: „Ano, ale až se vrátíme z procházky." 

Podle Jelínkové (2001) je charakteristické, že pokud dítěti s autismem nabídneme 

možnost volby „buď a nebo" dochází k nesprávnému pochopení obsahu věty a dítě tak 

reaguje jinak, než by reagovalo, kdyby rozumělo celé větě. Problém může nastat při 

otázce typu: „Chceš káču nebo berušku?" V tomto případě představují pro auíistického 

chlapce dvě odměny. Většinou dojde k tomu, že zopakuje poslední slovo, i když ve 

skutečnosti si přeje něco jiného. 
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Detailní přehled završuji oblastí sociální komunikace. Jak uvádí i Polášková 

(2003), pokud se řeč rozvine, je využívána k uspokojování vlastních potřeb a 

k získávání informací. U dětí s autismem chybí radost ze vzájemné komunikace, 

nenaslouchají partnerovi, nedokážou přenechat slovo někomu jinému a typické je že se 

drží oblíbeného tématu. 

Pro názornost je možné využít příklad Schoplera (1999, s. 60): 

„Když se náš šestiletý syn Jim začal vztekat, učili jsme ho, aby vyjádřil slovy, co cítí. 

Řekli jsme mu: „Jsi vzteklý, protože chceš tuto hračku. Bude dobré, když řekneš, že jsi 

vzteklý." Dá se říci, že od té doby, co náš syn návrh přijal, jsou jeho záchvaty vzteku 

kratší a méně časté." 

Komunikace z pohledu autistické osoby 

Velmi pěkně problémy v komunikaci vystihuje ve své knize autistický chlapec 

Marc Segar (1997). Jak uvádí, důležitou součástí komunikace je i u těchto osob řeč těla. 

Ta zahrnuje nejen gesta, výrazy tváře, tón hlasu, kontakt očí, ale i to co máte oblečené. 

Mnoho lidí má problémy se svojí řečí těla, je velmi důležité pomoci lidem s autismem 

pochopit, že pomocí této řeči získáváme informace. 

Příklady z praktického života, které autor prezentuje, jsou pro speciálně 

pedagogickou terapii velmi cenné. Může se jednat o nevhodné emoce při rozhovoru, 

jako je zasmátí, které v nevhodný okamžik může způsobit rozpaky. Součástí řeči těla 

jsou i zdvořilostní fráze jako „prosím", „děkuji", „nashledanou" a jiné. 

Autor také upozorňuje na problematiku hygieny. Pro některé osoby s autismem 

může být obtížné se sprchovat nebo použít deodorant. Je nutné nacvičit základní 

hygienická pravidla, která jim pomohou lépe komunikovat s okolím, protože i zápach či 

špína komunikujícího mají na ni vliv. 

Marc Segar (1997) považuje za velice důležité je naučit rozpoznat hranice - jak 

blízko či daleko můžeme k někomu být. Těžké je u těchto osob i navazování a 

udržování očního kontaktu. Je těžké říci, jestli někomu, s kým hovoříme, se díváme do 

očí příliš nebo málo. Neméně důležitý je v komunikaci tón hlasu. Tón hlasu je důležitý 

k rozpoznání citového rozpoložení komunikujícího. Zanedbatelný není ani smysl pro 

oblečení. Je nutné si uvědomit, že oblečení o nás vypovídá velmi mnoho, ať už se jedná 

o barvy, materiály či celkový styl oblečení. 
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Další problém může způsobit i zcela banální věc, jako je pravda. Osoby s 

autismem nejsou schopny použít i takzvanou milosrdnou lež, nepochopí, když někdo 

viditelně při rozhovoru přehání a věci nadsazuje. Výpověď Marca Segara (1997) 

koresponduje s příkladem, který uvádí Vermeulen (2001, s. 88) v překladu Strnadové: 

Mladý muž volá o prázdninách domů a telefon mu zvedne bratr, který má autismus: 

„Jak se má náš kocour Oskar?" 

„Dnes ráno zemřel." 

„To je strašné! Víš, jak ho mám rád. Nemohl jsi mi to říci taktněji?" 

„Co tím myslíš?" 

„Mohl jsi říct, že sedí na střeše. Až bych příště zavolal, mohl jsi říct, že tam stále sedí a 

nikdo ho nemůže dostat dolů. Postupně jsi mě mohl připravovat na špatné zprávy." 

„Už to chápu, odpusť." 

„OK.Jak se má mamka?" 

„Sedí na střeše." 

Součástí komunikace je dále humor, jeho pochopení a také slengové výrazy, 

které jejich vrstevníci používají. Podle zkušeností Marca Segara (1997) může toto 

autistickým jedincům dělat problém. Důležité je i zapamatování si jmen osob, se 

kterými se setkávají. Při učení jmen autor doporučuje si jméno osoby spojit s nějakým 

charakteristickým rysem. 

Názory tohoto autistického muže potvrzuje i práce autorů Powela a Jordana 

(1997), kteří uvádějí, že je důležité pro pedagoga zjistit, na jaké úrovni dítě umí 

pozdravit, zda dokáže navázat a udržovat oční kontakt a také reagovat na své jméno. Po 

malých opatrných krocích je třeba dítě naučit mnoho dalších dovedností. Mezi ně patří 

zájem o zvuky a obličeje, přizpůsobení se dennímu programu rodiny a školy, schopnost 

imitovat gestikulaci, předjímat události a schopnost vést dialog Výše popsané 

dovednosti jsou považovány za klíčové pro všechny aspekty intervence. 

Pro detailní přehled uvádím i poznámku autorů Trevarthen; Aitken; Papoudi 

(1996), že u autistických dětí, které komunikují, se často neprojevují závažné problémy 

ve fonologickém a syntaktickém vývoji jazyka. Je to sémantické a funkční užití slov ve 

vhodném vztahu k pragmatickému a společenskému kontextu, které představuje 

základní nedostatek. 
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2.2 Formy komunikace 

Mezi základní formy komunikace patří forma verbální. Podle Jelínkové (2001) 

asi padesát procent lidí s autismem dosáhne dostatečné úrovně verbální komunikace. 

Pro ostatní je mnohem obtížnější chápat spojení mezi zvukem abstraktního jazyka a 

předměty, lidmi, událostmi. Další formou komunikace je forma vizuální. Jelikož 

verbální komunikace je příliš abstraktní, musíme jim pomáhat v užívání vizuálních 

komunikačních systémů ve kterých je spojení mezi symbolem a významem názornější. 

Vizuální formy komunikace 

Z těchto komunikačních forem je z hlediska autismu zajímavé využívání gest, obrázků, 

fotografií, piktogramů a také předmětů. 

Gesta 

Používání znakové řeči jako alternativní komunikace pro postižené autismem 

se nedoporučuje. Příliš mnoho gest je svým významem podobně symbolických jako 

slova. Není tu dostatečné vizuální spojení mezi gesty a jejich významem. Výuka 

znakové řeči klade na dítě s autismem velké kognitivní nároky. Nejsou tak tvořivé jako 

děti zdravé. Nemohou přetvářet tato gesta tak snadno, a to dokonce ani v tom případě, 

že jim dobře rozumí. (Jelínková 2001) 

Obrázky, fotografie, piktogramy 

Jako mnohem vhodnější se jeví komunikace pomocí obrázků a fotografií. 

Komunikační systémy s obrázky a fotografiemi zlepší šance komunikovat a to tím, že 

jsou pro každého srozumitelné. Na dítě jsou kladeny menší kognitivní nároky.'Jsou 

konkrétnější, je tady bezprostřední spojení mezi předmětem a jeho zobrazením. A navíc 

obrázek se nemusí opakovaně tvořit, je vždy po ruce. I pro veřejnost je komunikace 

pomocí obrázků srozumitelnější. 

Předměty 

Jsou ovšem lidé s autismem, pro které i obrázky jsou příliš abstraktní. Nejsou 

schopni najít spojení mezi něčím plošným a trojrozměrným předmětem. Zde 
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doporučuje Čadilová (2004) začínat logopedickou intervenci pomocí manipulace 

s předměty. I když komunikují pouze pomocí předmětů, můžeme ovlivnit jejich život. 

Dítě si uvědomí, že požádat o předmět je mnohem účinnější než vztek nebo 

sebezraňování. 

Vizuální podpora 

Peeters (1998) se ve své práci zmiňuje o „autistické abecedě". Pracovní stůl, 

práce a denní rozvrh jsou první písmena v této abecedě. S touto pomocí si děti 

uvědomí, že existuje vztah mezi předmětem a činností, která následuje a také že 

vizuální symbol může mít určitý význam. Vizuální podpora může lidem s autismem 

pomoci v jejich základních komunikačních problémech. Vizuální podpora kompenzuje 

řadu problémů, které shrnuje Peeters (1998, s. 76): 

^ vše, co je abstraktní, lze pomocí obrázků, předmětů a fotografií učinit 

konkrétnějším; 

^ pomocí předmětů, obrázků, fotografií můžeme komunikovat o věcech, které jsou 

jinak nepochopitelné; 

^ pomocí vizuální podpory se lépe učíme vyrovnávat se změnou; 

* vizuální pomoc zvyšuje úroveň nezávislosti a tím se snižuje selhávání v životě a 

problémy s chováním; 

* při různých aktivitách se stávají lidé s autismem méně závislí na svém okolí, 

vizuální pomůcky si mohou vzít i do nového prostředí a změna je pro ně méně 

šokující; 

^ vizuální prostředky pomáhají i řešit problém následnosti; 

^ vizuální prostředky pomáhají uniknout i pasivitě. 

Watson (In Peeters 1998, s. 66) shrnuje nejdůležitější funkce komunikace: 

^ požádat o něco; 

^ přilákat pozornost; 

^ odmítnutí; 

^ činit poznámky, komentovat; 

^ poskytovat informace; 

^ žádat informace; 

^ komunikovat pomocí emocí. 
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Osoby s autismem, které nevyužívají řeč, často komunikují mnohem více než si 

myslíme, zatímco mnozí verbálně komunikující komunikují méně, než se všeobecně 

předpokládá. (Peeters 1998) 

2.3 Rozvoj komunikace 

Pro rozvoj komunikace je nutný komplexní přístup. Jak uvádí Jelínková (2001), 

rozvoj komunikace by měl probíhat v přirozeném prostředí, které je zároveň pro dítě 

motivující. Musí se naučit používat slova v různých situacích a postupně funkčně 

komunikovat. Na rozvoji komunikace se podílejí samozřejmě všichni v okolí. Cílem je 

tedy co největší nezávislost dítěte. 

Výuka preverbální komunikace 

U zdravého dítěte se tato schopnost projeví spontánně. Samo dokáže kontaktovat 

druhého člověka, naváže oční kontakt a tím se ujišťuje, že jej vnímáme. Tento základ je 

prvním krokem ve výuce komunikace u dítěte s autismem. 

Ukazování a zrakový kontakt se učí individuálně ve vzájemných cvičení a je nutná 

vhodná motivace. 

^ Pedagog a dítě sedí naproti sobě v prostředí které je chudé na podněty. 

^ Pedagog vezme předmět do ruky a zvedne jej do úrovně obličeje (například 

podrží vedle své hlavy míč) a řekne: „Dívej se, dívej se na mě." 

^ Pedagog vezme dítěti jeho ruku a dítě se dotkne míče a dá pokyn: „Dívej 

se,dívej se na mě." Je dobré mu nasměrovat i hlavu. 

^ Jakmile se dítě i na okamžik podívá, tak ten míč dostane. Předmět je pro dítě 

odměnou. 

^ Toto opakujeme za stejných verbálních pokynů a snižujeme fyzickou pomoc. 

^ Postupně přenášíme tuto dovednost do jiných situací i do reálného života. 

Na základě těchto dovedností můžeme začít s alternativní komunikací. Nácvik 

přiřazování je nutný k vyjádření nej základnějších potřeb. 
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Předmět 

Prvním krokem je komunikace pomocí předmětů. Podmínkou je, že dítě umí 

ukazovat, navázat oční kontakt a kontaktovat předmět s předmětem. 

Symbolizace: 

„Potřebuji na WC" - znak rulička od papíru 

„Chci jít ven" - znak bota 

"Mám hlad" - znak talířek 

Nácvik stolování 

^ Dítě sedí před prázdným talířem a dá se mu do úrovně očí talíř. Řekneme: „Ukaž 

a podívej se." 

^ Dítě naváže kontakt a dostane jídlo. Je nutné mít připravený talíř s jídlem a 

ihned mu ho vyměnit za ten prázdný. 

^ Když to dítě pochopí, je nutné mu dát možnost říci mám hlad, mít někde ten 

talíř, aby si ho dítě vzalo, když má hlad a doneslo nám ho, nebo na něj ukázalo. 

'r Pokud je to dítě, které jí nerado, je nutné si vymyslet náhradní cvik. 

Pokud je dítě schopné zvládnout komunikační znaky, pak mu ve třídě umístíme 

komunikační tabuli a do jednotlivých políček umístíme znaky, které dítě zná (například 

talířek, hrnek, kostka). Dítě pak může naznačit, že má hlad, žízeň, chce si hrát a 

podobně. 

Komunikační karta 

Dalším krokem je komunikační karta, kdy dáváme do souladu předmět 

s obrazem, či fotografií. 

ŽÍZEŇ 
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> Opět karty můžeme užít na komunikační tabuli. 

> Stejný postup nácviku jako u předmětů. 

> Dítě může u určité činnosti mít ještě předmět, u některých již jen obrázek. Záleží 

na tom, jak má znak zvládnutý. 

Komunikační tabule 

dřevěný rám 
koberec 

Komunikační tabuli používáme k rozvoji komunikace, nesmíme ji zaměňovat 

s denním režimem. Komunikační tabule by měla obsahovat znaky pro základní lidské 

potřeby, znaky pro oblíbenou volnou činnost. Na komunikační tabuli smí být pouze 

znaky, které dítě ovládá, to co je pro něj smysluplné. Může být i například formou pásu 

či zástěry kolem pasu, kde v kapsičkách jsou umístěny jednotlivé předměty. 

Komunikační kniha 

Komunikační kniha je dalším krokem. Zde již zařazujeme sady komunikačních 

karet. Je nutno najít vhodnou formu a to tak, aby se v ní dítě dobře orientovalo. Vhodné 

je zvolit formu fotoalba nebo jednotlivé komunikační karty, které mohou být navlečeny 

na klíčovém kroužku. Ve fázi nácviku je vhodné využít v komunikační knize listy 

formátu A4 a postupně formát zmenšovat. Když dítě umí číst, můžeme přejít na slovní 

obrazy (kartičky se slovy). Pro lepší využitelnost je vhodné používat malá tiskací 

Písmena, protože jsou více v životě využívána (noviny, názvy obchodů a jiné). Jestliže 

dítě umí psát, můžeme ke komunikaci využívat písmo. 

C H C I K Á V A U M Í V O D A MÁMA 
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Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti speciální pedagogiky, zpřesňování 

diagnostiky u klientů s autismem a rozvoji informačních technologií dochází k stále 

častějšímu používání počítačů a výukových počítačových programů ke zlepšení 

individuální terapie dětí s handicapem a k maximálnímu rozvoji jejich kompetencí. 

Počítačové programy mohou výrazně ovlivnit rozvoj komunikačních schopností, 

zrakového a sluchového vnímání, vizuomotorické souhry, jemné motoriky, logického i 

pojmotvorného myšlení, tvořivosti, hudebního cítění, paměti, rozhodovacích 

schopností, prostorové i plošné orientace, základů matematických představ. Programy, 

které v současné době využívají logopedi a speciální pedagogové jsou například 

následující: (U níže uvedených programů jsem v kraji Vysočina provedla empirické 

šetření, toto šetření je uvedeno v kapitole 5.1.3 Logopedická péče): 

FONO 

Je to soubor čtyř programů, z nichž každý program je možno použít samostatně. 

1. Zvuky běžného života. Ke zvukům běžného života (doprava, zvířata, hudební 

nástroje, domácnost) se přiřazují odpovídající obrázky. Program umožňuje práci 

v režimu nácviku a testování a současně také hodnotí úspěšnost odpovědí. Verze 

obsahuje sedmdesát zvuků ze šesti okruhů. 

2. Slovní zásoba. Tento program obsahuje přibližně pět set pojmů zběžné slovní 

zásoby. Reálnému obrázku je přiřazena písemná forma slova, hlasová forma slova a 

také existuje možnost odezírání z artikulačních orgánů. Také zde je možnost pracovat 

v režimu nácviku a testování. 

3. Fonematický sluch. Tento program hravým způsobem pomáhá při rozvíjení 

fonematické diferenciace hlásek. Program obsahuje dvě stě fonematických dvojic se 

zastoupením různých hlásek. 

4. Rozcvička. Pomáhá při rozvíjení motoriky artikulačních orgánů. Videosekvence 

cviků je možné opakovat, rozcvičku posouvat dopředu, dozadu, krokovat cviky po 

jednotlivých snímcích nebo vyjmout z celé sady cviků jenom některé. 

Každý tento program je rozdělen do mnoha okruhů ze života. Logopéd má možnost 

zvolit si příslušnou oblast. Dítě projde nácvikem, později testováním. Hlasový výstup a 

detailní záběr, na pohybující se mluvidla předvádějící osoby v rohu monitoru umožní 

okamžitou kontrolu. Obrázky jsou reálné, jsou to zpracované fotografie. V programu 

najdeme hračky, oblečení, potraviny, ovoce, zelenina, části těla, zvířata, zahrada, 

dopravní prostředky, zařízení, osoby, činnosti, hudbu, stavby, přírodu, číslovky, barvy. 
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Povídání s Vyzvídálkem 

Pomocí mikrofonu dítě komunikuje s animovanou postavou chlapce, který dítě 

celou aplikací provází. Tento program umožňuje cvičit hlasitost, výšku a délku, hodí se 

i pro navázání kontaktu s dítětem, jako motivace i pro fixování a automatizování řeči. Je 

zde pět okruhů. 

Méďa - barvy a tvary 

Výukový a vzdělávací program zaměřený na smyslovou a rozumovou výchovu 

dětí předškolního věku. Program je rozdělen do pěti kapitol a celkem obsahuje čtyřicet 

šest úkolů, u kterých lze většinou nastavit tři různé obtížnosti řešení. U některých úloh 

si můžeme vybrat z několika variant, případně souborů. Zároveň zde nalezneme krátké a 

veselé animace a vyhodnocení řešení jednotlivých úkolů. 

Méďa počítá 

Méďa počítá je výukový a vzdělávací program zaměřený na poznávání základů 

matematiky na úrovni první třídy základní školy. Program je rozdělen do čtyř kapitol a 

obsahuje celkem čtyřicet tři úkoly, mnohé mají více variant. 

První kapitola Úvod do matematiky je zaměřena na rozvoj matematické představivosti, 

logického myšlení a abstraktního myšlení. Probíhá zde výběr prvků podle hlasového 

pokynu největší, nejmenší a stejné i řazení předmětů dle velikosti a množství. 

Ve druhé kapitole Poznávání čísel se začíná pracovat s čísli do deseti. Základem této 

kapitoly jsou rozklady čísel, určování vztahu mezi číslem a množstvím, poznávání 

menších, větších a stejných čísel a sestavování číselných řad. 

Kapitola Počítání je zaměřena na nácvik sčítání a odčítání. Pro pochopení rovnic je 

zvolen postupný přechod od sčítání množství s využitím rozkladů. Pro pokročilejší 

počtáře jsou připraveny rovnice se třemi prvky a sestavování matematických řad. 

Kapitola Hry obsahuje jednoduché hry zaměřené na procvičení sčítání a odčítání, ale lze 

si vyzkoušet i placení korunami, spojením číselné řady nakreslit obrázek, či projít 

bludištěm nebo vypátrat správný obrázek na základě výroků vyřčených počítačem. 

Opět zde nalezneme krátké a veselé animace i odměnu za správné vyřešení úkolů. 

Méďa a obrázky 

Méďa a obrázky je výukový a vzdělávací program zaměřený na smyslovou a 

rozumovou výchovu dětí předškolního věku. Program je rozdělen do sedmi kapitol a 
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celkem obsahuje čtyřicet sedm úkolů, u nichž lze většinou nastavit tři různé obtížnosti 

řešení. U některých úloh si můžeme vybrat z několika variant, případně obrázkových 

souborů. 

První kapitola Přiřazování je zaměřena na jednoduché přiřazování zcela stejných nebo 

podobných obrázků, věcí které patří k sobě, poznávání protikladů a výběr prvků podle 

hlasového pokynu. 

Druhá kapitola Přidělování rozvíjí představivost a fantazii dětí a opírá se o principy 

práce z první kapitoly. V této části děti pracují s půlenými a nedokreslenými obrázky, 

poznávají předměty zobrazené shora a detaily obrázků. 

Ve třetí kapitole Doplňování pracují děti s částečnými obrázky, které se snaží doplnit 

správným výřezem a naučí se rozpoznat části těla a oblečení. 

Čtvrtá kapitola Rozlišování je zaměřena na rozlišování různých částí vzhledem k celku. 

Děti zde mají za úkol poznat zcela správný obrázek, najít dva shodné obrázky, pracují 

s pojmy malý, větší a prostřední, učí se sestavit předměty od největšího po nejmenší a 

naopak, najít obrázky, které jsou obsažené v předloze a které ve vzoru chybí. 

V kapitole Třídění si děti procvičí zařazování předmětů do různých prostředí, vybírají 

věci ze shodných materiálů a poznávají, co se dá koupit v jakém obchodě. 

Šestá kapitola Postup a prostor řeší problematiku děje a pracovního postupu. Děti se 

naučí umístit věci do prostoru a rozlišovat směry. 

Sedmá kapitola Hry děti si zábavnou formou procvičí znalosti získané v předchozích 

kapitolách. 

Altíkovy úkoly 

Altíkovi úkoly je výukový a vzdělávací program zaměřený na poznávání symbolických 

obrázků a sestavování jednoduchých vět z těchto obrázků. Program obsahuje devatenáct 

výukových úkolů. Cílem programu je zábavnou a atraktivní formou seznámit klienty 

s obrázky používanými v komunikačních tabulkách, naučit je dosud neznámé pojmy a 

naznačit možnosti sestavování jednoduchých vět pomocí symbolů. Symbolické obrázky 

jsou ozvučené. Zvukový doprovod obrázku, stejně jako název obrázku, může pedagog 

změnit a založit novou variantu pojmu, který je spojen s obrázkem. Dále je možné 

vkládat vlastní obrázky. Tyto obrázky lze pomocí programu pojmenovat i ozvučit. 
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Těšíme se do školy 

Hravým a zábavným způsobem vytváří, rozvíjí a procvičuje dovednosti potřebné pro 

úspěšný vstup do první třídy. Program má snadnou a intuitivní obsluhu. Dítě dostává 

pokyn hlasem a jednoduše ovládá počítač myší. Za každou správnou odpověď je 

odměněno čtvrtinou virtuálního penízku. Po získání deseti penízků poví Kašpárek dítěti 

vtip. Za splnění více úloh je možné hrát jednoduchou hru. Obsah programu zahrnuje 

k procvičování tyto oblasti: elementární počítání, orientace na ploše a v prostoru, 

základní geometrické útvary, porovnání podle velikosti, ovoce a zelenina, zvířata, lidské 

tělo, rozdíly, první písmeno, počty slabik, rýmy, co nepatří mezi ostatní, co se má a 

nemá dělat, dopravní značky, barvy, hry. 

Alík - než půjdu do školy 

Tento didaktický multimediální program je souborem výukových her a přiměřených 

poznávacích aktivit, které jsou zaměřeny na osvojení a procvičování základních 

znalostí a dovedností potřebných pro úspěšný začátek školních docházky. Děj je 

zasazen do zahrady v okolí domečku pejska Alíka, který je průvodcem a kamarádem 

dětí. V první části zahrady má dítě možnost osvojit si schopnost rozlišovat barvy, tvary, 

čísla, velikosti, směr, jednoduché logické závislosti. V dalších částech zahrady dítě 

najde hry, které jsou zaměřené na procvičování jednotlivých tématických okruhů a 

získaných znalostí. Alík vždy dětem jednotlivé úkoly vysvětlí, pochválí je za dobře 

splněný úkol a jemně upozorní na chyby. 

Alík - pojď si hrát 

Tento program je určen dětem, které si rády hrají a tvoří něco nového. Cílem je 

rozvinout v dětech výtvarnou či hudební fantazii formou hry. Děti mají možnost si svá 

díla vytisknout či uložit. Úkolem dětí je dohrát hru do zdárného konce, poté jednotlivá 

obrázková pozadí ožijí legračními animacemi a zvuky. U všech her je možné zvolit 

jednu ze tří úrovní obtížnosti. Obsahuje hry, jako jsou: barevná mozaika, skládanky, 

módní návrhář, pexeso, patnáctka, hudební skladatel, obrázkový tetris, omalovánky, 

obrázkové kostky. 

Zábavná čeština v zoo 

Tento program se zaměřuje na pravopisné jevy z českého jazyka. Děj je posazen do 

situace, kdy všechna zvířátka v zoo onemocněla a leží v nemocnici. Dítě má za úkol je 
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vyléčit. V každém pavilonu získává za úspěšné plnění úkolů z českého jazyka léky. 

Když je získá, může dítě navštívit zvířátko v nemocnici a vyléčit ho. Vyléčená zvířátka 

předvedou své kousky jako odměnu za své vyléčení. Celou aplikací provází králík 

Čéňa. 

Dětský koutek 2 

Jde o program, jehož průvodcem je myšák Bonifác. Program je rozdělen do sedmi částí: 

prostorová orientace, pohádky, omalovánky, rozpočitadla, písničky, pexesa a hry, které 

jsou zaměřeny na rozvoj logického myšlení a postřehu. 

Klubíčko 2 

Tento program obsahuje devět pohádek, devět písniček, devět pexes, sto omalovánek a 

puzzlů. Dále obsahuje počítačové ilustrace, písničky jsou nazpívány dětmi. Je možné 

pustit zvukový doprovod bez zpěvu, takže dítě může zpívat samo. Omalovánky 

umožňují rozvinout tvořivost a je možné je vytisknout. Pexesa obsahují i zvukové 

verze. V puzzle je možno skládat jakýkoliv obrázek z CD-ROMu. 

Výuková pexesa 

Tento program umožňuje mnohostranné využití této oblíbené dětské hry. Kresby jsou 

vtipné, komentář vyžívá k řešení, chválí, poskytuje vysvětlení případné chyby. Na výběr 

jsou tři varianty her - klasická obrázková pexesa, zvuková pexesa, paměťové hry. 

Názvy kartiček jsou namluveny. U všech her je možné zvolit způsob hry - dítě může 

hrát s kamarádem, samostatně, proti počítači. 

Chytré dítě - slabikář 

Jedná se vlastně o učebnici čtení. Slabikář, který mluví, obsahuje množství obrázků, 

všechna slova i písmena jsou ozvučena. Dále zde najdeme vhodnou metodiku i pro 

výuku dětí s vývojovými poruchami učení. Mohou si zvolit vyhovující tempo učení a 

tím vyloučit z poznávacího procesu stres. 

Chytré dítě - matematika 1 

Jde o výuku matematiky určenou pro nejmladší věkovou kategorii. Číselné představy 

jsou budovány pomocí obrázků a animací. Děti si svojí činností samy aktivně vytvářejí 

pojem čísla, pojmy základních početních operací s nimi. 
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3. Systém logopedické péče v kraji Vysočina u dětí s autismem 

Každé dítě je osobnost a každé má jiné schopnosti, vlastnosti, zájmy a potřeby. 

Základním právem každého dítěte je právo na vzdělávání. Dle školského zákona číslo 

561/2004 Sb. §16 odstavec 6 děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 

potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání 

umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. A dle 

odstavce 8 žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem 

mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak. 

Vzdělání a celková péče o děti s autismem včetně logopedické péče je v kraji 

Vysočina realizována v resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v resortu 

ministerstva zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí. 

3.1 Resort školství 

V resortu školství se na logopedické intervenci o děti s autismem podílejí: 

> logopedické preventistky v mateřských školách; 

> logopedické asistentky v mateřských školách; 

> logopedi v mateřských školách; 

> logopedi ve speciálních školách; 

> logopedi ve speciálně pedagogických centrech; 

> logopedi v pedagogicko psychologických poradnách. 

3.1.1 Předškolní vzdělávání 

Nový školský zákon stanovuje cíle předškolního vzdělávání takto: předškolní 

vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho 

zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání 

vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání 
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napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dle tohoto zákona druhem školy, která uskutečňuje předškolní vzdělávání je 

mateřská škola. 

Mateřské školy jsou jednou z prvních institucí, které dítě s autismem navštíví. 

Myšlenka mateřských škol vznikla před více než dvěma sty lety. Její hlavní 

představitelé jsou Friedrich Fröbel v Německu a Maria Montessori v Itálii. Počátečním 

úkolem takových zařízení byla ochrana a zaopatření dětí, ale také odpovídající modu 

trávení času. Po druhé světové válce se tyto školy stávají vzdělávací institucí. 

V mateřských školách se prostory přizpůsobují potřebám malých dětí, uplatňují se nové 

poznatky z psychologie, vytváří se denní režim vhodný pro děti a vyvíjí se metody 

práce. Zásluhou vědeckých poznatků se mateřské školy staly v šedesátých letech 

minulého století středem zájmu veřejného mínění. Už to nebyla zařízení nahrazující 

rodinu, ale instituce doplňující rodinnou péči se speciálními vzdělávacími cíli. (Kern 

2000) 

Jak uvádí Matějček (2004), ve třech letech stojí dítě, obrazně řečeno, na prahu 

mateřské školy. Rádo se pohybuje v dětské společnosti a druhé děti přijímá jako 

partnery ve hře. Tato spolupráce ve hře je nesmírně cenným vývojovým rysem. Učí se 

respektovat druhé děti, začíná chápat, že potřeby a práva má nejenom on sám, ale i 

druzí. 

I v dětské psychologii získala mateřská škola vysokou prestiž. Mezi sourozenci 

v rodině je odstup tři roky a více. Sourozenci tedy nejsou vrstevníci, to až tak od 

mladšího věku dospělého výš. Negativně působí i malý počet dětí v rodinách. 

Předškolní děti jsou více než kdy dříve ohroženy společenskou izolací. Mateřská škola 

je jedinou institucí, která může tomuto ohrožení předejít a je pro předškolní dítě 

vývojově nutná. Pokud rodina o přijetí svého dítěte do mateřské školy požádá, musí se 

jí vyhovět. Nesmí se stávat, že se dítě z jakéhokoliv důvodu nedostane do mateřské 

školy. 

Kolláriková a Pupala (2001) se zmiňují, že mateřská škola je výstižné označení 

místa charakterizované mateřskou vřelostí. Výchova v mateřské škole se blíží rodinné 

výchově, s níž spolupracuje jako s rovnocenným partnerem. Je to první stupeň 

výchovného vzdělávacího působení, uplatňuje se princip individualizace v podmínkách 

skupiny. 
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Dítě je aktivní v interakci s vrstevníky a dospělými, komunikuje s nimi i 

s prostředím. Hlavní je důraz na přirozenost, naplňování potřeb a na vytváření 

mnohostranných příležitostí k získávání zkušeností. Předškolní vzdělávání musí 

respektovat dítě, jeho individualitu, hranice jeho možností, včetně těch, které jsou dány 

zdravotními či sociokulturními odlišnostmi. 

Cíle a záměry předškolní výchovy jsou definovány Rámcovým programem pro 

předškolní vzdělávání (2004). Každá mateřská škola má svůj Školní vzdělávací 

program. Děti s autismem jsou v kraji Vysočina umístěny v mateřských školách formou 

individuální či skupinové integrace. Školní vzdělávací program těchto školských 

zařízení obsahuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, která odpovídá 

potřebám dítěte. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny počty dětí individuálně integrovaných a počet dětí podle 

jednotlivých druhů postižení v kraji Vysočina v letech 2001 - 2004. V 1. levém sloupci 

pod názvem rok jsou jednotlivé školní roky, ve 2. sloupci je počet individuálně 

integrovaných dětí, ve sloupci 3. až 8. jsou celkové počty dětí podle jednotlivých druhů 

postižení. 

Tabulka č. 1 

Rok Počet 
dětí 

Děti 
s mentálním, 
tělesných, 
sluchovým 
postižením 

Děti 
se 
zrakovým 
postižením 

Děti 
s vadami 
řeči 

Děti se 
souběžným 
postižením 
více 
vadami 

Děti 
se 
sníženou 
psychosociální 
adaptací 

Děti 
s 
autismem 

2001/2002 165 55 13 36 34 27 0 

2002/2003 103 42 7 4 33 16 1 

2003/2004 101 18 28 6 29 20 •o 

V této tabulce je pouze jeden individuálně integrovaný žák s diagnózou autismus 

v mateřské škole v kraji Vysočina. Individuálně integrovaných dětí s touto diagnózou je 

více, jejich počet je započítán i do sloupce děti se souběžným postižením více vadami. 

Vzhledem k tomu, jak jsou vedeny statistiky, není možné tento počet určit přesněji. 
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Graf č. 1 zaznamenává školní roky 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 a počet dětí 

individuálně integrovaných v kraji Vysočina. Vyplývá z něj pokles dětí individuálně 

integrovaných v tomto sledovaném období. 
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3.1.2 Základní vzdělávání 

Základní vzdělávání vede žáky dle školského zákona (zákon 561/2004 Sb. §44) 

k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k 

celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 

komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a 

životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a 

duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu 

s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a 

svém profesním uplatnění. Podle § 48 tohoto zákona žáci s těžkým mentálním 

postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem se mohou vzdělávat v základní škole 

speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení 

odborného lékaře a školského poradenského zařízení. 

Druhem školy pro základní vzdělávání je základní škola. 
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Komplexní definici školy uvádí Průcha (1997, s. 398): „Škola je instituce 

účelově vytvořená k realizaci svého základního úkolu, tedy k zajišťování řízené a 

systematické edukace." 

V současné době je v tomto kraji pouze jedno dítě s autismem, které je formou 

individuální integrace umístěno v základní škole. I přes počáteční nedůvěru nejen okolí, 

ale i některých odborníků, je tato integrace velmi úspěšná. 

Logopedická intervence přímo v základních školách není pro děti s autismem 

zajišťována. 

V kraji Vysočina jsou děti s autismem vzdělávány převážně v základních 

školách speciálních. Většina základních škol speciálních má třídy pro děti s diagnózou 

autismus. Dále jsou tyto děti umístěny formou individuální integrace v základní škole 

praktické. V těchto školách je logopedická intervence zajištěna logopedy příslušné 

školy. 

v 

3.1.3 Školská poradenská zařízení 

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné 

zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a 

metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného 

vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská 

poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o 

mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. 

( Školský zákon 561/2004 Sb. § 116) 

Hlavním úkolem poradenských pracovišť je přispívat k optimalizaci procesu 

vzdělávání a výchovy ve škole a v rodině. Péči dětem s autismem věnují hlavně 

speciálně pedagogická centra. Ostatní poradenské instituce pouze okrajově, jako 

například pedagogicko psychologické poradny, kam většinou přijdou rodiče s dítětem 

na psychologické vyšetření. Po stanovení diagnózy autismus jsou rodiče seznámeni 

s možnostmi další péče v již zmíněných speciálně pedagogických centrech. 
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Speciálně pedagogické centrum zjišťuje speciální připravenost žáků se 

zdravotním postižením pro povinnou školní docházku a speciální vzdělávací potřeby 

žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním, zpracovává 

odborné podklady pro integraci těchto žáků a pro jejich zařazení a přeřazení do škol a 

školských zařízení a pro další vzdělávací opatření. Dále zajišťuje speciálně 

pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se zdravotním 

postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni nebo kterým je 

stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky. Speciálně pedagogické centrum 

vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje 

poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v 

psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním 

znevýhodněním, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro 

uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti. Dále 

poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením a metodickou podporu škole. (Vyhláška č. 

72/2005 Sb. §6, odstavec 4) 

V kraji Vysočina jsou tři speciálně pedagogická centra: 

Speciálně pedagogické centrum ve Žďáře n/Sázavou je zřízeno při speciální 

škole a jeho zřizovatelem je kraj. Toto centrum je určeno pro žáky s mentálním 

postižením. 

Speciálně pedagogické centrum v Havlíčkově Brodě je zřízeno při speciální 

škole, jeho zřizovatelem je kraj a je určeno žákům s mentálním postižením. Při tomto 

speciálně pedagogickém centru pracoval koordinátor pro autismus za kraj Vysočina. 

V průběhu školního roku 2004/2005 prošla funkce koordinátora několika změnami a 

byla zajišťována pouze teoreticky. Od října 2005 je tato funkce zajištěna Speciálně 

pedagogickým centrem Jihlava. 

Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě je zřízeno při mateřské škole se 

speciálními třídami a jeho zřizovatelem je Magistrát města Jihlavy. Je určeno žákům 

s tělesným, mentálním a zrakovým postižením. Toto speciálně pedagogické centrum 
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vždy mělo ve své péči i některé děti s diagnózou autismus. V poslední době ovšem 

eviduje značný nárůst počtu klientů s touto diagnózou. 

Graf č. 2 zaznamenává počty klientů Speciálně pedagogického centra v Jihlavě 

v posledních pěti školních letech. Ve školním roce 2000/2001 byl počet klientů 385, 

v roce 2001/2002 centrum evidovalo 480 klientů, v roce 2002/2003 počet klientů mírně 

klesl na 466, v roce 2003/2004 počet klientů opět vzrostl na 483 a nárůst je zaznamenán 

i v průběhu školního roku 2004/2005 a to 557. 

Z grafu vyplývá neustálý mírný nárůst klientů centra až na školní rok 2002/2003, kdy 

počet klientů mírně klesl. 
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Graf č. 3 zaznamenává poměr mezi celkovým počtem dětí Speciálně pedagogického 

centra Jihlava k počtu dětí tohoto centra, které mají diagnózu autismus. Ve školním 

roce 2000/2001 centrum evidovalo pouze 5 klientů s toto diagnózou. Následující školní 

rok se počet klientů s diagnózou autismus zvýšil na 9. V roce 2002/2003 činil počet 

těchto klientů 12 a rok poté 13. Ve školním roce 2004/2005 je počet klientů s diagnózou 

autismus již 28. 

Z grafu vyplývá, že počet dětí s autismem je sice velmi malý oproti celkovému počtu 

klientů, ale neustále se zvyšuje. 
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Graf č. 4 zaznamenává počet dětí s diagnózou autismus, které jsou klienty Speciálně 

pedagogického centra Jihlava v posledních pěti školních letech s ohledem na to, zda se 

jedná o děti s diagnózou pouze autismus či zda jde o děti s diagnózou souběžné 

postižení více vad, kde jedno z postižení je autismus. Děti pouze s diagnózou autismus 

byly klienty centra ve školním roce 2002/2003, a to jeden klient, v roce 2003/2004 šlo o 

dva klienty a v roce 2004/2005 již opět pouze jeden klient. 

Vyplývá z něj naprostá převaha klientů se souběžným postižením více vadami, z nichž 

jedno postižení je autismus, nad klienty s diagnózou autismus. 
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Graf č. 16 

V tabulce č. 2 je zaznamenán počet klientů SPC Jihlava s diagnózou autismus a tento 

počet je rozdělen dle umístění dítěte. Hodnoty jsou zaznamenány za pět školních let. 

V prvním levém sloupci jsou uvedeny jednotlivé školní roky sledovaného období, ve 

sloupci č. 2 jsou uvedeny počty dětí umístěných v rodinách, ve sloupci č.3 jsou uvedeny 

počty dětí umístěných v základní škole speciální (dříve pomocná škola), ve sloupci č.4 

jsou uvedeny počty dětí umístěných ve základní škole praktické (dříve zvláštní škola), 

ve sloupci č.5 jsou uvedeny počty dětí umístěných v mateřských školách. 

Tabulka č. 2 

rodina základní škola 
speciální 

základní škola základní škola 
praktická 

mateřská škola 

2000/2001 2 2 1 0 0 
2001/2002 3 3 1 1 1 
2002/2003 3 4 2 1 2 
2003/2004 4 4 2 1 2 
2004/2005 2 16 2 2 6 

Graf č. 5, který zaznamenává rozložení umístění klientů Speciálně pedagogického 

centra Jihlava s diagnózou autismus, ukazuje, že nejvíce klientů s touto diagnózou je 

umístěno ve speciálních školách. 

41 



Graf č. 16 
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Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě má ve svém týmu logopéda až ve 

školním roce 2004/2005. Proto se logopedická intervence objevuje až tento školní rok. 

Logopéd centra poskytoval ve školním roce 2004/2005 logopedickou intervenci 6 

dětem s diagnózou autismus. 

3.2 Resort zdravotnictví 

V resortu zdravotnictví se na logopedické intervenci o děti s autismem podílejí: 

> logopedi v logopedických poradnách při poliklinikách; 

> logopedi při oddělení foniatrie a otorinolaryngologie; 

> soukromé logopedické poradny; 

> logopedi ve stacionářích pro děti. 

3.3 Resort práce a sociálních věcí 

V resortu práce a sociálních věcí se na logopedické intervenci o děti s autismem 

podílejí: 
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> logopedi v ústavech sociální péče 

Je třeba zdůraznit, že není v kraji Vysočina žádné zařízení, které by řešilo 

budoucnost těchto dětí a navazovalo by na speciální školství a pedagogicko -

psychologické poradenství. 

Občanské sdružení APLA Vysočina v čele s JUDr. Dagmar Zápotočnou 

zpracovalo projekt Integračního centra pro lidi s handicapem v Jihlavě, jehož záměrem 

je vybudování speciálního zázemí pro klienty s diagnózou autismus. Centrum by mělo 

zajišťovalo komplexní péči o tyto klienty. Jedná se o vzdělávání klientů, poradenství 

pro jejich rodiče a pedagogy a volnočasové aktivity. Toto centrum by také zajišťovalo 

chráněné bydlení pro 40 klientů. Zařízení by mělo fungovat v roce 2007. 
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4. Specifický vývoj řeči u dětí s autismem a rozvoj 

komunikačních schopností u dětí s diagnózou autismus 

4.1 Výzkum 

V empirické části analyzuji problematiku rozvoje komunikační schopnosti u dětí 

s diagnózou autismus kraji Vysočina. Při výzkumu bylo využito poznatků získaných 

studiem odborné literatury, materiálů přístupných na internetu, informací získaných na 

školeních a seminářích a poznatků získaných při přímé práci s dětmi s diagnózou 

autismus. 

4.1.1 Cíle 

Hlavním cílem výzkumu je analýza logopedické intervence u dětí s autismem 

v kraji Vysočina. Dílčími cíli mého výzkumu je zjistit počet dětí s diagnózou autismus 

a jejich umístění v kraji Vysočina. Dále analýza logopedické intervence u dětí 

s diagnózou autismus v tomto kraji. Podstatnou část výzkumu tvoří analýza problémů 

rodičů dětí s autismem a jejich názorů na péči o děti s autismem. 

Výzkum mapuje období školního roku 2000/2001 až 2004/2005. 

4.1.2 Hypotézy 

Na základě prostudování odborné literatury a poznatků praxe jsem vytvořila 

dotazník, který byl v tomto výzkumu použit. Analýzou již získaných poznatků jsem 

vytvořila čtyři hypotézy, které mi pomohou k dosažení cílů výzkumu. 

Autistické děti neumějí často komunikovat, a zároveň hlavně nechápou proč 

komunikovat, jaké výhody jim komunikace přináší, čeho mohou komunikací dosáhnout 

či to, že komunikací mohou ovlivnit své okolí. Protože je nutné, aby dětem s autismem 

byla poskytnuta logopedická péče. Tímto problémem se zabývá hypotéza Hl , která je 

stanovena takto: Logopedická intervence je poskytována devadesáti a více procentům 

dětí s diagnózou autismus v kraji Vysočina. 
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Vzhledem k tomu, že nezbytnou podmínkou pro úspěch logopedické intervence 

je její včasné zahájení, které je u dětí s autismem často vázáno na zjištění diagnózy, byla 

proto hypotéza H2 stanovena takto: V padesáti a více procentech je logopedická 

intervence u dětí s autismem v kraji Vysočina zahájena do čtyř let věku dítěte. 

Jak již bylo řečeno měla by být logopedická intervence nezbytnou součástí péče 

o dítě s autismem. Důležitá je ovšem nejen možnost logopedické intervence, ale i její 

pravidelnost. Možná se zdá, že je zbytečné toto zdůrazňovat, ale tento výzkum ukazuje, 

že ne vždy je pravidelnost logopedické intervence u dětí s autismem zajištěna. Touto 

otázkou se zabývá hypotéza H3, která je stanovena takto: Logopedické intervence u dětí 

s autismem v kraji Vysočina probíhá vždy pravidelně. 

Velmi podstatnou složkou v péči o dítě s autismem jsou rodiče. Nejde jen o 

přístup k dítěti, vytváření vhodných podmínek pro rozvoj dítěte a celkové zázemí, ale i 

jejich názory, problémy a potřeby. Problémy a názory rodičů se též zabývá tento 

výzkum. Jejich názor na problémy dětí s autismem je součástí hypotézy H4, která je 

stanovena takto: Padesát a více procent rodičů dětí s autismem v kraji Vysočina vidí 

jako zásadní problém dítěte poruchu komunikáčních schopností. 

Hypotéza H 1 

Logopedická intervence je poskytována devadesáti a více procentům dětí s diagnózou 

autismus v kraji Vysočina. 

Hypotéza H 2 

V padesáti a více procentech je logopedická intervence u dětí s autismem v kraji 

Vysočina zahájena do čtyř let věku dítěte. 

Hypotéza H 3 

Logopedické intervence u dětí s autismem v kraji Vysočina probíhá vždy pravidelně. 

Hypotéza H 4 

Padesát a více procent rodičů dětí s autismem v kraji Vysočina vidí jako zásadní 

problém dítěte poruchu komunikačních schopností. 
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4.1.3 Použitá metodologie 

Jako celkové pojetí výzkumu byla zvolena procedura monografická, díky níž 

můžeme zkoumat téma výzkumu ze všech možných úhlů pohledu. Téma mého 

výzkumu: Specifický vývoj řeči u dětí s autismem a rozvoj komunikačních schopností u 

dětí s diagnózou autismus. Toto téma bylo zkoumáno z pohledu rodičů, učitelů 

mateřských a základních škol, speciálních pedagogů a logopedů, využito bylo kazuistik 

dětí s diagnózou autismus, statistických údajů speciálně pedagogických center, 

krajského úřadu, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, informací zveřejněných 

na internetu, zkušeností a názoru rodičů a pedagogů, poznatků z přímé práce s dětmi 

s diagnózou autismus a dále srovnáváno s poznatky odborné literatury. 

Cesta k cíli výzkumu vedla přes metody kvalitativní, kvantitativní i 

komparativní. 

Jako technika výzkumu byl zvolen dotazník, tedy soubor písemně 

formulovaných otázek, který byl vytvořen pro předem danou cílovou skupinu. Ve své 

práci jsem použila dotazník učený pro rodiče a dotazník určený pro pedagogy škol. 

Dotazník pro rodiče má třicet jedna otázek. Dotazník pro pedagogy je tvořen dvaceti 

otázkami. Otázky v obou dotaznících jsou úvodní, zjišťující i filtrační. Jako typy otázek 

jsou použity otázky otevřené, uzavřené, polootevřené i dichotomické. Pro odpovědi 

bylo použito znaků kardinálních, ordinálních, nominálních. Další technikou výzkumu 

byl rozhovor. Rozhovor byl standardizovaný i polostandardizovaný. Další zvolenou 

technikou bylo pozorování a to pozorování přímé i pozorování přes prostředníka tj. 

třídního učitele, rodiče. Poslední použitou technikou je analýza dokumentů a obsahová 

analýza. Využity byly analýzy odborné literatury, výchovných plánů, individuálních 

vzdělávacích plánů, psychologických zpráv, statistických údajů, záznamů přímé 

individuální činnosti, speciálně pedagogických vyšetření i poznatků a postřehů rodičů. 
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4.2 Setření 

4.2.1 Místo šetření 

Místem šetření je kraj Vysočina. Tento kraj se skládá z okresů Jihlava, Třebíč, 

Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Informace byly získávány ve všech 

okresech tohoto kraje. 

Údaje byly zjišťovány v rodinách, mateřských školách, základních školách, 

speciálních školách, ústavech sociální péče, stacionářích, ambulancích klinických 

logopedů a speciálně pedagogických centrech. 

4.2.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Vlastní šetření se týká dětí předškolního a mladšího školního věku. V průběhu 

šetření byla oslovena všechna školská zařízení, které navštěvují děti s diagnózou 

autismus v kraji Vysočina. Též byli osloveni rodiče těchto dětí, kliničtí logopedi a 

pracovníci speciálně pedagogických center. 

Sledovaná skupina - děti předškolního a mladšího školního věku tvoří 34 dětí. 

Technika byla zpracována jako dotazník pro rodiče těchto dětí, který obsahoval 31 

otázek. Dotazníky vyplnili rodiče 28 dětí. Tato skupina rodičů tvoří 82% všech 

dotázaných rodičů. 

Šetření se dále zúčastnilo sedm klinických logopedů v kraji Vysočina. U této 

skupiny odborných pracovníků byla technika zpracována jako schéma rozhovoru. 

Rozhovor mohl být administrován do dotazníků. 

Třetí dotazovanou skupinou byla školská zařízení. Pro tato zařízení byl též 

vypracován dotazník, který obsahoval 20 otázek. Dotazník byl rozeslán všem školským 
> 

zařízením v kraji Vysočina, které navštěvují děti s diagnózou autismus. Logopedických 

pracovníků se za školská zařízení výzkumu zúčastnilo deset. 

Ústavům sociální péče byl též zaslán dotazník. Pouze dvě zařízení zaslala 

dotazník zpět, bohužel však téměř nevyplněný. Jedno zařízení typu stacionář zaslalo 

vyplněný dotazník. 
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5. Vlastní šetření 

5.1 Výchozí situace 

Tento výzkum vychází ze současné situace v kraji Vysočina týkající se dětí 

s diagnózou autismus. 

Empirický šetření jsem zjistila, že v kraji Vysočina je ve školním roce 

2004/2005 celkem 62 dětí s diagnózou autismus. Z toho 34 dětí tvoří sledovanou 

skupinu - děti předškolního a mladšího školního věku. 

Oslovila jsem rodiče dětí tvořících sledovanou skupinu i školská zařízení, kde 

probíhá edukace těchto dětí. Zároveň byla kontaktována speciálně pedagogická centra a 

kliničtí logopedi v kraji Vysočina, ústavy sociální péče a stacionáře. 

Spolupráce s rodiči byla výborná. Téměř všichni oslovení rodiče velmi ochotně 

vypracovali předložené dotazníky. Též pomoc ze strany školských zařízení lze označit 

za velmi vstřícnou. Některé školy sami kontaktovaly rodiče svých žáků a pomáhaly při 

objasňování cíle výzkumu rodičům. Pouze ústavy sociální péče a stacionáře se 

zúčastnily ve velmi malém až zanedbatelném množství. Toto je dáno také empirickým 

zjištěním, že část oslovených ústavů sociální péče nemá ve své péči děti s diagnózou 

autismus či se zaměřuje na dospělé klienty. 

Důležitý je i přístup rodičů k vyplnění dotazníků a formulace odpovědí. Podle 

sdělení rodičů a ředitelů jednotlivých školských zařízení vyplnili rodiče dotazník velmi 

ochotně. Jejich odpovědi v některých případech byly velmi zajímavé. Například v 

jednom případě se v dotazníku objevila pouze odpověď „Ne" napsaná velkým písmem 

či odpověď „Žádné" u všech odpovědí a v poslední odpovědi rodiče uvedli „Poradíme 

si sami s manželem". Tento přístup nemusí znamenat, že rodiče nechtějí spolupracovať, 

jak se domnívala ředitelka školy, ale například to, že rodiče jsou momentálně ve fázi 

šoku a popření, která je první z typických fází, kterými procházejí rodiče jako reakci na 

zjištění, že jejich dítě je postižené . 

Při hodnocení dotazníků se ukázalo, že některé dotazy bylo možné vynechat či 

nahradit jinou, vhodnější otázkou. Například otázka typu „Uveďte iniciály dítěte," 

nebyla vhodná, naopak měl dotazník obsahovat otázku „uveďte pohlaví dítěte". 

Odpověď na tuto chybějící otázku jsem zpětně zjišťovala pomocí kartoték speciálně 

pedagogických center a údajů asociace APLA Vysočina. 
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Informace zjištěné šetřením jsou níže rozpracovány. 

5.1.1 Anamnestické údaje 

První část výzkumu mapuje anamnestické údaje o dětech s diagnózou autismus v kraji 

Vysočina. 

Počet děti s diagnózou autismus v kraji Vysočina a jejich věkové rozložení 

Graf č. 6 zaznamenává jednotlivé počty těchto dětí. Z grafu je patrná převaha dětí ve 

věku 5 a 12 let. 

Graf č. 6 
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Pohlaví dětí s diagnózou autismus 

Graf č. 7, který znázorňuje procentuální zastoupení podle pohlaví, ukazuje, že 

převážnou většinou tj. 69% jsou v kraji Vysočina zastoupeni muži (muži 43, ženy 19). 
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Graf č. 16 

Výsledky výzkumu přibližně odpovídají údajům zjištěným v teoretické části, kde jsou 

uvedeny výsledky oficiálních statistik, které uvádějí, že je třikrát více postižených mužů 

než žen. 

Věk dítěte, ve kterém rodiče prvně zjistili, že „něco není v pořádku" 

V tabulce č. 3 je zobrazen věk dítěte ve kterém rodiče měli první podezření na nějaký 

handicap. V prvním sloupci vlevo je ukázán věk dítěte, který je rozdělen na periody od 

narození do ukončení jednoho roku, od jednoho roku do ukončení dvou let, od dvou let 

do ukončení třetího roku věku, od pěti let do ukončení šestého roku věku a od šesti let 

do ukončení sedmého roku věku. Jiné vývojové období nebylo rodiči zaznamenáno. 

Období vždy začíná dnem narozenin a končí den před narozeninami dítěte. 

Tabulka č. 3 

věk počet 

0-1 rok 7 

1 -2 roky 8 

2-3 roky 5 

5-6 let 1 

6-7 let 1 
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Vzhledem k tomu, že 91% rodičů mělo podezření „že něco není v pořádku" během 

prvních třech let života dítěte, lze konstatovat, že tato zkoumaná položka koresponduje 

s klasifikací pervazivních vývojových poruch podle DSM-IV-TR, kde se uvádí 

abnormální vývoj před dosažením třetího roku. 

Graf ě. 8 znázorňuje věk dítěte, kdy bylo zjištěno první podezření na handicap. V této 

položce převažuje věk mezi prvním a druhým rokem života dítěte a to v 35% odpovědí. 

Výsledky nejsou tak jednoznačné, protože na tuto otázku neodpověděli všichni rodiče, 

ale pouze 22 rodičů. 

Graf č. 8 
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Věk dítěte, kdy byla stanovena současná diagnóza 

V grafu č. 9 je znázorněno zastoupení jednotlivých let pro stanovení diagnózy. V tétó 

otázce orientované na stanovení diagnózy se ukazuje, že nejvíce, a to ve 21 % byla 

diagnóza stanovena v 7 a 3 letech života dítěte. Dále je 14% zastoupen věk 4 a 11% 5 

let. Další věkové zastoupení je menší než 10 % (přesné zastoupení odpovědí je 

následující: jeden rok - 2, dva roky - 1, tři roky - 6, čtyři roky - 4, pět let - 3, šest let -

2, sedm let -6 , devět let -1 , jedenáct let - 2, dvanáct let - 1). 
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Graf č. 16 

První podezření na výše uvedenou diagnózu 

V grafu č. 10 je znázorněno zastoupení jednotlivých odborníků, kteří vyjádřili první 

podezření na diagnózu autismus. Výsledky této položky sice ukazují, že v 39% 

podezření na diagnózu stanovuje neurolog, ovšem jako významné se jeví zastoupení 

rodičů, které činí 18%. Výsledky dále ukazují, že logopedi do této položky nijak 

nezasahují. 
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Stanovení současné diagnózy 

V grafu č. 11 je znázorněno zastoupení jednotlivých odborníků podle četnosti stanovení 

diagnózy u dětí s autismem v kraji Vysočina. V této položce převažuje stanovení 

diagnózy psychologem a to ve více jak 40%. Dále lA diagnóz stanovuje psychiatr, 22% 

diagnóz stanovuje neurolog, zastoupení dalších odborníků nepřesahuje hranici 6 %. Do 

výsledků v této položce se ovšem promítá ten faktor, že rodiče navštěvují více 

odborníků najednou. Ve čtyřech případech rodiče označili dva odborníky, kteří stanovili 

diagnózu. 

Graf č. 11 
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Děti dříve jinak diagnostikované 

Graf č. 12 znázorňuje počet dětí, jejichž první diagnóza byla mylná. Sledovaná položka 

dokládá, že procento mylně diagnostikovaných dětí není zanedbatelné a činí 36 % dětí 

s diagnózou autismus v kraji Vysočina. 
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Gräfe. 12 
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Graf č. 13 znázorňuje zastoupení jednotlivých chybných diagnóz. Sledovaná položka 

dokládá, že v 60% je autismus zaměňován za mentální retardaci. Z 20% za ADHD, a 

po 10% mají zastoupení diagnózy mutismus a Vývojová dysfázie. 

Graf č. 13 
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Závěrem této části výzkumu můžeme konstatovat, že údaje zjištěné v kraji 

Vysočina týkající se pohlaví dětí s diagnózou autismus a věku, kdy se objevují 

abnormality ve vývoji dítěte přibližně odpovídají oficiálním statistickým výzkumům. 

Dále lze říci, že 32% dětí s diagnózou autismus je diagnostikováno již v prvních třech 

letech života a dalších 54% v předškolním věku. Z výzkumu vyplývá, že první 
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podezření na diagnózu autismus vyslovuje v kraji Vysočina se znatelnou převahou 

neurolog a tuto diagnózu stanovuje v tomto kraji ve více jak 40% psycholog. 

Zanedbatelné není ani procento dětí, které byly prvotně mylně diagnostikovány. Tyto 

děti tvoří 36% sledované skupiny. 

5.1.2 Speciálně pedagogická centra 

Druhá část výzkumu je zaměřena na péči, kterou dětem s diagnózou autismus poskytují 

speciálně pedagogická centra v kraji Vysočina. 

Děti, které jsou klienty speciálně pedagogického centra 

Z grafu č. 14 vyplývá, že více jak 60% dětí s diagnózou autismus v kraji Vysočina je 

klienty speciálně pedagogického centra. Do výsledků této položky se značně promítá i 

faktor umístění dítěte. Někteří rodiče dětí umístěných ve školách, pokud oni sami přímo 

nespolupracují se speciálně pedagogickým centrem, uvádějí, že dítě není klientem 

speciálně pedagogického centra. Přitom speciálně pedagogické centrum vede dítě jako 

klienta a spolupracuje se školou. Vzhledem k vhodnosti komplexní péče o děti 

s autismem by bylo žádoucí, aby tyto děti byly klienty některého speciálně 

pedagogického centra. 

Grafe. 14 
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Spolupráce rodičů s pracovníky speciálně pedagogických center 

V grafu č. 15 je znázorněno zastoupení jednotlivých pracovníků speciálně 

pedagogického centra při péči o klienty s diagnózou autismus v kraji Vysočina. 

Z výsledku šetření je patrné, že stejné zastoupení a to více jak 1/3 má psycholog a 

speciální pedagog (jejich služeb využívá shodně 12 rodičů). Logopéd spolupracuje 

s rodiči při péči o dítě pouze v 18 % tj. 6 rodičů. Služeb sociálních pracovníků využívají 

pouze 3 rodiče. Celkově se na péči o děti s autismen podílejí jednotlivý pracovníci větší 

měrou, než je uvedeno. Jde o služby, které poskytují školním zařízením. 

Graf č. 15 
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Věk dítěte, kdy bylo zařazeno do péče speciálně pedagogického centra 

V grafu č. 16 je zaznamenán věk, kdy děti s diagnózou autismus byly zařazeni do péče 

speciálně pedagogického centra v kraji Vysočina. V této složce se objevuje výrazná 

převaha dětí, které byly do péče speciálně pedagogického centra zařazeny až v 8 letech 

věku, a to ve 46%; 18% dětí ve věku 3 let, 12% dětí ve věku 4 let, 6 % ve věku 5 let, 6% 

ve věku 6 let a 12% dětí ve věku 7 let. Vzhledem k nutnosti včasné péče je výsledek 

této položky zarážející. Bylo by jistě vhodné, aby se děti dostávali do péče speciálně 

pedagogických center daleko dříve. 
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Graf č. 16 
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Služby speciálně pedagogického centra, které rodiče nejvíce využívají 

Rodiče uvedli následující služby speciálně pedagogického centra, které využívají. 

Služby jsou označeny pořadovým číslem. V závorce je uveden počet odpovědí. 

i. logopedická péče (8) 

2. přímá práce speciálního pedagoga s dítětem (9) 

3. návštěvy pracovníka SPC v rodině (D 
4. semináře a přednášky pořádané SPC (5) 

5. pomoc při výběru školského zařízení (4) 

6. zapůjčení pomůcek (3) 

7. zapůjčení odborné literatury (2) 

8. pomoc při řešení sociálních problémů (D 
9. individuální vzdělávací plán (1) 

Jednotlivé služby a jejich využití jsou znázorněny v grafu č. 17 Z grafu vyplývá, že % 

rodičů využívá přímou práci s dítětem, 24% rodičů využívají logopedickou péči, 15% 

rodičů využívá možnost návštěvy seminářů a přednášek a 12% rodičů se na pracovníky 

speciálně pedagogického centra obrací o pomoc při výběru školského zařízení. Ostatní 

služby jsou využívány v méně než 10%. 
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Gräfe. 17 
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Počet odpovědí 

Z výsledků výzkumu druhé části zaměřené na speciálně pedagogická centra 

vyplývá, že tolik potřebná péče v kraji Vysočina by byla potřeba ještě rozšířit. Děti by 

měly být speciálně pedagogickými centry zachyceni daleko dříve, než je současný stav 

(46% dětí s autismem je zařazeno do péče speciálně pedagogického centra až v osmi 

letech). Služeb logopéda speciálně pedagogického centra využívá jen 24% rodičů, kteří 

jsou klienty nějakého speciálně pedagogického centra. Lze konstatovat, že rodiče by 

měli být s prací a možnostmi speciálně pedagogických center daleko více seznámeni, 

aby mohli těchto služeb plně využívat. Během šetření bylo zjištěno, že rodiče se o 

možnostech a vůbec o existenci speciálně pedagogických center dozvídají často spíše 

náhodně, přes své známé či jiné rodiče. Měla by být proto rozšířena depistáž, kterou 

provádí speciálně pedagogická centra. Více by měli také být služby těchto center 

propagovány směrem k laické i odborné veřejnosti. 

5.1.3 Logopedická intervence 

Třetí část výzkumu se orientuje na analýzu logopedické intervence v kraji Vysočina. 

58 



Odborní pracovníci, kteří pečují o dítě (mimo pracovníků speciálně pedagogických 

center) 

V grafu č. 18 je hodnoceno zastoupení čtyř kategorií odborníků, kteří se dále podílejí na 

péči o děti s autismem v kraji Vysočina. Lze konstatovat, že služby neurologa jsou 

využívány z 29%, služby psychiatra a psychologa v 27% a logopéda v 10%. 

Mimo odborných pracovníků uvedených v grafu byli v odpovědích rodičů jednotlivě 

zastoupeni následující odborní pracovníci: alergolog, nefrolog, gastroenterolog, 

ortoped, genetik, oční lékař, endokrinolog. Ze všech dotázaných rodičů pouze dva 

uvedly, že nevyužívají služeb žádného odborníka. 
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Věk dítěte, kdy byla zahájena logopedická intervence 

Tabulka č. 4 ukazuje věk dítěte, kdy byla zahájena logopedická intervence. Levý 

sloupec ukazuje věk dítěte a pravý počet dětí s autismem u kterých byla v tomto věku 

zahájena logopedická intervence. Z tabulky vyplývá, že u 58% dětí byla logopedická 

intervence zahájena do čtyř let věku dítěte. Dále je možné konstatovat, že v 89% je 

logopedická intervence zahájena do sedmi let věku dítěte. 
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Tabulka č. 4 

Věk dítěte Počet odpovědí 

1 rok 1 

2 roky 1 

3 roky 2 

4 roky 7 

5 let 3 

6 let 1 

7 let 2 

9 let 1 

11 let 1 

Věkové rozložení počátku logopedické intervence je zaznamenáno do grafu č. 19 Tento 

graf ukazuje, že logopedická intervence u dětí s aut ismem je v 38% zahájena ve 4 letech 

věku dítěte, ve 13% ve věku 5 a 7 let. Ostatní uvedené věkové rozložení je zastoupeno 

shodně v 6%. 

Grafe. 19 

• Počet odpovědí 

60 



Odborník, který zahájil logopedickou intervenci 

V grafu č. 20 je znázorněno zastoupení jednotlivých odborných pracovníků při účasti na 

počátku logopedické intervence u dětí s diagnózou autismus v kraji Vysočina. 

Z výsledku šetření vyplývá, že nejčastěji první logopedickou intervenci u dětí 

s autismem poskytuje klinický logopéd a to v 37% případů. Logopedi v speciálně 

pedagogických centrech ve 21%, logopedi a logopedické asistentky v mateřské škole 

v 16% a logopedi ve speciálních školách a foniatři jsou zastoupeni v 5%. 

Grafe. 20 
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Odborníci, kteří poskytují logopedickou intervenci nyní 

Rozložení odborných pracovníků, kteří dále poskytují logopedickou intervenci dětem 

z diagnózou autismus se značně liší od rozložení odborných pracovníků, kteří poskytli' 

těmto dětem první logopedickou péči. U logopedů v mateřských školách je toto 

způsobeno odesláním dítěte do péče odborníků zabývajících se dětmi s autismem. U 

klinických logopedů je pokles zapříčiněn tím, že po diagnostikování dítěte dítě odešlou 

do speciálně pedagogického centra či doporučí školské zařízení s tím, že oni se na tuto 

diagnózu nešpecializuj i. lato odpověď vyplynula s rozhovorů s klinickými logopedy 

v kraji Vysočina, který byl součástí tohoto výzkumu. 

61 



V grafu č. 21 je znázorněno zastoupení jednotlivých odborníků, kteří se v současné 

době podílejí na péči o děti s diagnózou autismus v kraji Vysočina. Výsledky výzkumu 

ukazují, že největší měrou se na logopedické péči podílejí logopedi ve speciálních 

školách a to 48%. V 26% tuto péči poskytují logopedi v speciálně pedagogických 

centrech. Kliničtí logopedi poskytují logopedickou intervenci pouze v 11%, ostatní 

pracovníci nejsou zastoupeni více jak v 5%. 

Graf č. 21 
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Četnost a pravidelnost logopedické intervence 

Četnost a pravidelnost logopedické péče je zaznamenána do tabulky č. 5. Levý sloupec 

ukazuje jednotlivé intervaly logopedické intervence a pravý sloupec znázorňuje počet 

dětí jimž je tato péče poskytnuta. Ze zjištěných údajů vyplývá, že logopedická 

intervence je poskytována devatenácti dětem s diagnózou autismus, což činí 68% ze 

sledované skupiny dětí. 
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Tabulka č. 5 

Logopedická péče Počet dětí 

denní 3 

1 x týdně 5 

1 x za 14 dní 1 

1 x za měsíc 3 

lx za 3 měsíce r r 

nepravidelná 6 

Z grafu č. 22 který znázorňuje pravidelnost a četnost logopedické intervence vyplývá, 

že logopedická intervence probíhá nepravidelně v 32%, pravidelnou denní logopedickou 

péči má 16% dětí. Dále je pravidelná logopedická intervence v 26% poskytována 1 x 

týdně, v 5% je tato péče 1 x za 14 dní či 1 x za tři měsíce. Jiné intervaly logopedické 

intervence nebyly rodiči ani logopedy uvedeny. 

Graf č. 22 
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Z pohledu rodiče je současná řeč dítěte: 

Rodičům bylo nabídnuto pět variant, jak by hodnotili současný rozvoj komunikace 

jejich dítěte. Byly to tyto varianty (v závorce je zaznamenán počet uvedených 

odpovědí): 

1. Dítě má rozvinutou řeč a je schopno využívat řeč smysluplně (6) 
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2. Dítě má rozvinutou řeč a je částečně schopno využívat řeč smysluplně (5) 

3. Řeč je rozvinutá, ale není smysluplně užívána (0) 

4. Dítě nemá rozvinutou řeč (13 

5. Dítě minimálně využívá mimiky a gest (nepoužívá oční kontakt, 

nemává na rozloučenou, neukazuje atd) (5) 

To, jak rodiče hodnotí současný rozvoj komunikačních dovedností svého dítěte 

zaznamenává graf č. 23 Z tohoto grafu vyplývá, že 45% rodičů uvedlo, že jejich dítě 

nemá rozvinutou řeč. Další odpovědi jsou zastoupeny v méně než Ví. Toto hodnocení je 

pouze subjektivní hodnocení rodičů. 

O dítě má rozvinutou řeč 
a je schopno využívat 
řeč smysluplně 

• dítě má rozvinutou řeč 
a je částečné schopno i 
využívat řeč 
smysluplné 

• řeč je rozvinutá, ale 
není smysluplně 
užívána 

• dítě nemá rozvinutou 
řeč 

• dítě minimálně využívá | 
mimiky a gest 

Grafě. 23 
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Hodnoceni logopedické intervence z pohledu rodiče 

V Grafu č. 24 je znázorněno hodnocení logopedické intervence rodiči. Pro graf byla 

hodnotící stupnice označena místo čísli 1 - 5, které jsou použity v dotazníku, slovním 

hodnocením používaným ve školách. Z grafu vyplývá, že 53% rodičů je s logopedickou 

intervencí naprosto spokojeni a hodnotí ji hodnotícím stupněm výborně. 11% rodičů 

hodnotí logopedickou intervenci jako nedostatečnou. Hodnotící stupeň velmi dobře je 

zastoupen v 26%, hodnotící stupně dobře a dostatečně jsou zastoupeny v 5%. 
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Graf č. 16 
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Hodnocení přístupu logopéda k dítěti rodiči 

V Grafu č. 25 je znázorněno, jak hodnotí rodiče přístup logopéda k dítěti. Pro graf bylo 

opět použito slovní hodnocení. Z grafu vyplývá, že 73% rodičů hodnotí přístup 

logopéda hodnotícím stupněm výborně, 11% rodičů hodnotí přístup logopéda jako 

nedostatečný. Hodnotící stupeň velmi dohře je zastoupen v 11%, hodnotící stupně dobře 

je zastoupen v 5%. Hodnotící stupeň dostatečně nebyl rodiči použit. 

Graf č. 25 
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Hodnocení informací poskytovaných logopedent - hodnotili rodiče 

V Grafu č. 26 je znázorněno hodnocení informací poskytovaných logopedem. Pro graf 

bylo použito slovní hodnocení. Z šetření vyplývá, že 75% rodičů hodnotí poskytované 

informace hodnotícím stupněm výborně, 15% rodičů hodnotí poskytované informace 

jako nedostatečné. Hodnotící stupeň velmi dobře je zastoupen v 10%, hodnotící stupně 

dobře a dostatečně nejsou zastoupeny. 

Grafe. 26 
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Rodiče by v rámci logopedické intervence uvítali 

Co byste v rámci logopedické péče uvítali? 

Na tuto otázku odpovědělo pouze jedenáct rodičů, z nichž každý dal jinou odpověď. Do 

výsledků této položky se promítá celá řada faktorů. Nejenom to, co rodiče od logopéda 

očekávají, ale i sympatie k logopédovi, prostředí a to jak rodiny, tak logopedické 

ambulance i např. vzdělání rodičů a další faktory. 

Rodiče by uvítali následující: ( pořadová čísla jednotlivých odpovědí jsou náhodná) 

1. Více informací 

2. PC programy na rozvoj řeči 

3. Poradenství 

4. Informace o nových možnostech rozvoje komunikačních schopností 
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5. Spolupráce logopéda a školy 

6. Vůbec zájem o rozvoj řeči 

7. Informace z praxe 

8. Spolupráce s rodiči 

9. Praktické informace 

10. Častejší výuku 

11. Větší snahu dítěte a schopnost soustředit se 

Přítomnost problémů spojených s logopedickou intervencí, které by rodiče chtěli řešit 

Z grafu č. 27 , který znázorňuje zda rodiče mají problémy s logopedickou intervencí 

vyplývá, že 61% rodičů nemá problémy spojené s logopedickou péčí. 

Graf č. 27 

Počet odpovědí 

Problémy spojené s logopedickou péčí 

Rodiče uvedli následující problémy spojené s logopedickou péčí (čísla v závorce 

ukazují počet příslušných odpovědí). 

1. Z pohledu rodiče je péče zaměřena jinak, než by chtěli. V tomto konkrétním 

případě: na výslovnost, což dle rodičů není potřeba, dále zaměřena na živé 

předměty (zvířata, osoby) - dítě ale má vztah k neživým předmětům, vyučování 

nepodstatných slov, výběr slov u kterých není možno vizualizovat ( např. 

citoslovce Jé) (1) 
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2. Není zavedena pravidelná logopedická péče (6) 

3. Nezájem ze strany logopéda o spolupráci se školou (1) 

4. Logopedická péče vůbec není (9) 

Graf č. 28 ukazuje četnost jednotlivých problémů spojených s logopedickou intervencí, 

které uvádějí rodiče dětí s autismem. 53% rodičů uvádí, že logopedická intervence 

vůbec u jejich dětí není. V 35% je péče nepravidelná. V položce se objevují nejen 

názory rodičů, jejichž dětem je poskytnuta logopedická intervence, ale i ostatních 

rodičů, proto se zde objevuje i úplná absence logopedické intervence. Z tohoto důvodu 

údaje v této položce nekorespondují s údaji týkající se pravidelnosti logopedické 

intervence a celkové přítomnosti logopedické intervence. 

Grafe. 28 

Počet odpovědí 

• Počet odpovědí 

Péče není 

Nezájem o spolupráci 

Péče není pravidelná 

Péče zaměřena na výslovnost 

0 2 4 6 8 10 

Počítačové programy při logopedické intervenci 

Empirický šetřením bylo zjištěno, že logopedičtí pracovníci při logopedické intervenci u 

dětí s autismem v kraji Vysočina využívají výukové programy uvedené již v kapitole 

2.3. 

Tyto programy jsem podrobila empirickému šetření. Toto šetření probíhalo za pomoci 

pedagogických pracovníků Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava a 

68 



pedagogických pracovníků základní školy speciální. Pro hodnocení programů jsem 

vytvořila následující hodnotící škálu, která je zaznamenána do tabulky č.6. 

Tabulka č.6 

Hledisko: 
Didaktické 1 program vyhovuje všem didaktickým principům 

2 program vyhovuje téměř všem didaktickým principům 
3 program vyhovuje některým didaktickým principům 
4 program nevyhovuje téměř žádným didaktickým principům 
5 program nevyhovuje didaktickým principům 

Členění 
tématických celků 

1 úkoly jsou vhodně rozděleny do tematických celků 
2 úkoly jsou téměř vždy vhodně rozděleny do tematických 

celků 
3 úkoly jsou částečně rozděleny do tematických celků 
4 jen některé úkoly jsou vhodně rozděleny do tematických 

celků 
5 úkoly nejsou rozděleny do tematických celků 

Návaznost na 
školní vzdělávací 
program 

1 úkoly vhodně navazují na školní vzdělávací program 
2 úkoly téměř vždy navazují na školní vzdělávací program 
3 úkoly částečně navazují na školní vzdělávací program 
4 pouze malá část úkolů navazuje na školní vzdělávací 

program 
5 úkoly nenavazují na školní vzdělávací program 

Jednoduchost 
ovládání 

1 jednoduché ovládání vhodné pro určenou věkovou skupinu 
2 dobré ovládání 
3 dá se ovládat 
4 částečně se dá ovládat 
5 nelze dobře ovládat 

Grafické a 
zvukové animace 

1 výborně vyhovuje 
2 dobře vyhovuje 
3 vyhovuje 
4 částečně vyhovuje 
5 nevyhovuje 

H o d n o c e n í jednotlivých programů je zaznamenáno do tabulky č.7. 

> z hlediska didaktického; 

> z hlediska členění tématických celků; 

> z hlediska návaznosti na školní vzdělávací program; 

> z hlediska jednoduchosti ovládání; 
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> z hlediska grafické a zvukové animace. 

Tabulka č.7 

Hodnocení 
z hlediska: 

Didaktického Členění 
tématických 
celků 

Návaznosti 
na školní 
vzdělávací 
program 

Jednoduchosti 
ovládání 

Grafické a 
zvukové 
animace 

Název 
programu: 
FONO 1 1 1 1 1 

Povídání s 
Vyzvídálkem 

1 1 1 1 1 

Těšíme se do 
školy 

1 1 1 1 

Alík - pojď si 
hrát 

1 1 1 1 1 

Alík - než 
půjdu do 
školy 

1 1 1 1 1 

Chytré dítě -
matematika 

1 1 1 

Chytré dítě -
slabikář 

1 1 1 1 

Výuková 
pexesa 

1 1 1 1 1 

Méďa a 
obrázky 

1 1 1 1 1 

Méďa - tvary 
a barvy 

1 1 1 1 1 

Méďa počítá 1 1 1 1 1 

Méďa pasivní 
sledování 

1 1 1 1 1 

Altíkovi 
úkoly 

1 1 1 

Klubíčko 2 1 1 1 1 1 

Dětský 
koutek 
2 

1 1 1 1 1 

Zábavná 
čeština 
v ZOO 

1 1 1 1 1 
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Z výsledků šetření je patrné, že tyto výukové počítačové programy vyhovují 

téměř ve všech parametrech. Jako nedostatečné se ukázaly grafické a zvukové animace 

u programu Těšíme se do školy. 

Metody a postupy, které využívají logopedičtí pracovníci ve školských zařízení a 

kliničtí logopedi v kraji Vysočina 

Oslovení logopedi uvedli následující metody a postupy, které při práci s autistickými 

dětmi používají: 

> Ve spolupráci s psychologem individuální přiměřenost 

> Rodinná terapie 

> Strukturované učení 

> Individuální práce 

> Komunikační cvičení 

> Práce s využitím tranzitních karet 

> Aplikovaná behavioriální analýza 

> Projekt TEACCH 

> Projekt Portage 

Logopedi v kraji Vysočina při své práci nejvíce postrádají 

Z šetření, které jsem provedla vyplynuly následující údaje o tom, co logopedi v tomto 

kraji při své práci nejvíce postrádají: 

> Pomůcky 

> Kvalitní odborníky 

> Srovnání práce s jinými logopedy a vzájemné předávání praktických informací 

Hodnocení spolupráce s rodiči z pohledu logopéda 

V Grafu č. 29 je znázorněno hodnocení spolupráce s rodiči z pohledu logopéda. Pro graf 

bylo použito slovní hodnocení. Z grafu vyplývá, že 46% logopedů hodnotí spolupráci 
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s rodiči hodnotícím stupněm velmi dobře, 24% hodnotícím stupněm výborně a dobře a 

6% logopedů hodnotí tuto spolupráci jako nedostatečnou. 

Graf č. 29 

Počet odpovédí 

• výborné 

HMsImi dobře 

• dobře 

• dostatečné 

• nedostatečně 

Třetí část výzkumu se týká logopedické intervence v kraji Vysočina. Z výzkumu 

vyplývá, že v tomto kraji je logopedická intervence poskytována pouze 68% dětí 

s diagnózou autismus. Vzhledem k tomu, že logopedická intervence by měla být 

nezbytnou součástí péče o dítě s autismem, lze konstatovat, že v kraji Vysočina není 

logopedická intervence u dětí s autismem dostatečně zajištěna. Tuto skutečnost 

podporuje i fakt, že u dětí s autismem u kterých je tato péče zajištěna, je v 32% 

logopedická intervence bohužel nepravidelná. Empirické šetření dále ukazuje, že v 

89% logopedická intervence zahájena do sedmi let věku dítěte, tedy do věku, kdy 

většina dětí začíná plnit školní docházku. Což lze hodnotit pozitivně. Nejčastěji se na 

logopedické intervenci u dětí s autismem podílejí logopedi speciálních škol, a to v 48%. 

Rodiče, kterým je poskytována logopedická intervence, jsou ve většině případů s touto 

péčí spokojeni. Kladně je hodnocen i přístup logopéda k dítěti a poskytované informace, 

které se týkají logopedické intervence. Celkově můžeme ovšem říci, že rodiče by uvítali 

více praktických informací, které logopedi poskytují, dále by uvítali rozšíření a větší 

pravidelnost logopedické intervence. Logopedi v kraji Vysočina při logopedické 

intervenci u dětí s autismem využívají interdisciplinární spolupráci, rodinnou terapii, 

strukturované učení, komunikační cvičení, práci s využitím tranzitních karet, 

aplikovanou behavioriální analýza či projekt TEACCH nebo Portage. To co logopedi 

nejvíce při své práci postrádají, je přímá výměna praktických zkušeností. Předávání 

praktických zkušeností by mělo být nezbytnou součástí péče o autistické děti. Proto by 

bylo vhodné uskutečňovat setkání logopedů nad tématikou autismus. V kraji Vysočina 
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vzniklo občanské sdružení APLA Vysočina, které začíná pořádat odborné kurzy a 

semináře. Proto můžeme reálně předpokládat, že předávání tolik důležitých praktických 

zkušeností mezi logopedy v tomto kraji bude daleko intenzivnější. 

5.1.4 Problémy zaznamenané rodiči 

Čtvrtá část výzkumu se orientuje na názory a problémy rodičů. Tato část 

výzkumu je součástí tohoto empirického šetření zejména proto, že tvoří nedílnou 

součást péče o dítě s diagnózou autismus. 

Co rodiče nejvíce tíží při péči o dítě s handicapem 

Nejvíce při péči o dítě s diagnózou autismus rodiče tíží následující problémy: (pořadová 

čísla odpovědí jsou zvolena náhodně a v závorce je uveden počet odpovědí) 

1. Časová náročnost (9) 

2. Nepochopení okolí (2) 

3. Budoucnost (7) 

4. Nedostatek financí (1) 

5. Chování dítěte (1) 

6. Psychická únava (4) 

7. Nedostatek odborníků (5) 

8. Nedostatek informací (3) 

9. Komunikace s dítětem (2) 

10. Neznalost jeho vlastního vnímání svých omezení (2) 

11. Výměna praktických zkušeností (1) 

12. Větší spolupráce ze strany odborníků (2) 

13. Závěry odborných vyšetření neodpovídaj í pravdě (1) 

14. Asistent pedagoga (1) 

Graf č. 30 ukazuje rozložení spektra jednotlivých odpovědí. Nejvíce rodičů tíží časová 

náročnost péče o dítě, a to 23%, dále je to strach z budoucnosti jejich dětí - 18% rodičů. 
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10 % rodičů tíží psychická únava. Velmi zajímavý je počet rodičů, kteří uvádějí 

nedostatek odborníků - 12%. Ostatní problémy jsou zastoupeny v menším množství, 

podle momentální situace každé rodiny včetně komunikace s dítětem, kterou za 

problém, který je tíží označili rodiče dvou dětí. Do výsledků v této položce se promítá 

celá řada faktorů, zde záleží na subjektivním názoru jednotlivých rodičů. 

Graf č. 30 

• Časová náročnost 

• Nepochopení okolí 

• Budoucnost 

• Nedostatek llnancí 

• Chování dítčte 

• Psychická únava 

• Nedostatek odborníků 

• Nedostatek informací 

• Komunikace s dilčlem 

• Výména prakt ických zkušenost í 

• Včtší spolupráce ze strany 
odborníků 

• Závčry odborných vyšetrení 
neodpovídaj í pravdč 

• Asistent pedagoga 

Co rodičům nejvíce pomáhá při péči o dítě 

Při péči o dítě s autismem rodičům nejvíce pomáhá (pořadové čísla odpovědí zvolena • 

náhodně, v závorce je uveden počet odpovědí): 

1. Vlastní aktivita a široké okolí ochotné se k ní připojit (1) 

2. SPC a další odborní pracovníci (9) 

3. Rodina, přátelé (6) 

4. Škola - pedagogové, vychovatelé, asistenti (jejich přístup, snaha pomoci)(l 1) 

5. Antidepresiva (1) 

6. Logopéd (2) 
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7. Sebevzdělávání (1) 

8. Hudba (1) 

9. Láska (1) 

10. Odborná literatura (5) 

11. Semináře (2) 

12. Kontakt s ostatními rodiči a předávání zkušeností (6) 

Graf č. 31 ukazuje rozložení spektra jednotlivých odpovědí. Nejvíce rodičům pomáhá 

škola a to v 25%, dále je to ve 20% rodina a přátelé, v 13% rodina a předávání 

zkušeností. Ostatní odpovědi jsou zastoupeny v menším množství, podle momentální 

situace každé rodiny. Návštěvy logopéda jako pomoc při péči o dítě uvedli rodiče pouze 

dvou dětí. Tato položka také souvisí s názory a zkušenostmi jednotlivých rodičů. 

Grafe. 31 
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Problémy dětí s autismem, které rodiče nejvíce tíží 

Nejvíce rodiče tíží následující problémy jejich dětí: 

1. Komunikace (12) 

2. Sebeobsluha (4) 

3. Problémové chování (22) 
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4. Zdravotní problémy 

5. Poruchy pozornosti 

6. Školní problémy 

7. Žádné 

(2) 
(2) 
(3) 

(2) 

Graf č. 32 ukazuje rozložení spektra jednotlivých problémů. Sledovaná složka dokládá, 

že 47% rodičů nejvíce tíží problémové chování jejich dítěte, 26% rodičů problémy 

v komunikaci, 9% rodičů uvádí problémy v sebeobsluze a 6% rodičů problémy 

spojené se školním prostředím. Další problémy jsou zastoupeny shodně 4%. Pouze 4% 

rodičů uvedli, že je netíží žádné problémy jejich dětí. 

Graf č. 32 

• komunikace 

Hsebeobsluha 

• problémoté 
chování 

• zdravotní 
problémy 

• poruchy 
pozornosti 

• školní problémy 

• žádné 

Pomoc, kterou by rodiče při péči o své dítě nejvíce uvítali 

Při péči o dítě s diagnózou autismus by rodiče nejvíce uvítali: (pořadová čísla odpovědí 

jsou zvolena náhodně, v závorce je uveden počet odpovědí) 

1. Dostatečné materiální a personální zabezpečení škol 

2. Společné akce pro rodiny a děti 

3. Vzdělávání dětských lékařů a pedagogů - dg. autismus 

4. Rozvoj komunikace 

5. Seznámení a výměna zkušeností s rodiči stejně postižených dětí 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

(2) 
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6. Osobní asistence 

7. Přítomnost asistenta pedagoga ve škole 

8. Pomoc při jednání s úřady 

9. Dostupnost literatury a audio a videokazet k dg. autismu 

10. Změna legislativy 

11. Informace k praktické činnosti s dětmi od odborníků 

12. Výukové programy 

13. Řešení budoucnosti - centra pro dospělé osoby s autismem 

14. Absence odborného poradenství 

15. Soulad péče v základní škole speciální a USP 

16. Změna přístupu okolí 

17. Spokojenost 

18. Poradíme si sami s manželem 

(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(3) 

(D 

(1) 
(3) 

(2) 

(1) 
(3) 

(3) 

(D 

Graf.č. 33, který zaznamenává výskyt jednotlivých odpovědí ukazuje, že téměř každá 

rodina dětí s autismem by uvítala při své péče o dítě jinou pomoc. Nejvíce rodičů by 

uvítalo řešení budoucnosti dítěte s čímž úzce souvisí i změna legislativy a přístupu okolí 

k dítěti, což jsou další dvě nejvíce uváděné odpovědi. Pouze tři rodiny jsou se 

současným stavem spokojeny. 

Grafe. 33 

Počet rodičů, kteří takto odpověděli 

• Počet rodičů, kteří takto odpo\ědéli 

— _ _ _ _ _ 

Závěrečná část výzkumu se zabývá názory a problémy rodičů. Z empirického 

šetření vyplývá, že nejvíce tíží rodiče strach z budoucnosti. Toto koresponduje s údaji 

ve třetí kapitole této práce - v kraji Vysočina není v současné době žádné zařízení. 

77 



které by navazovalo na speciální školství a na pedagogicko-psychologické poradenství. 

Jako opora při péči o děti s autismem se nejvíce objevují školská zařízení a jejich 

odborní pracovníci. Tento údaj je velmi pozitivní. Pokud jsou rodiče spokojeni se 

školním zařízením a s jeho prací, odráží se to i celkové atmosféře rodiny. Šetřením bylo 

zjištěno, že problém autistického dítěte, který rodiče nejvíce tíže je problémové chování 

dítěte a hned poté komunikace a to z 26%. Toto odpovídá skutečnosti zjištěné analýzou 

odborné literatury, že nedostatky v komunikaci jsou jedním z hlavních problémů 

autistických dětí. Rodiče, kteří pečují o autistické dítě by uvítali další pomoc ze strany 

odborné i laické veřejnosti. Spektrum toho, co by rodiče při péči o dítě uvítali, je velmi 

rozmanité a ovlivněné subjektivní situací každé rodiny. Nejčastěji je to ovšem již 

zmíněné zajištění budoucnosti dítěte, dále pak i velmi důležitý přístup okolí, který 

značně ovlivňuje život celé rodiny. V neposlední řadě by rodiče uvítali i změnu 

legislativy, hlavně sociální podporu a asistenční služby. Autismus je postižení, které 

klade na rodinu dítěte speciální nároky, rodiče se dostávají do specifických situací. Je 

důležité pomoci rodině vyrovnat se s těmito nároky a eliminovat co nejvíce zátěžové 

situace, ke kterým v rodině dochází. Rozhodně je velmi důležité, že se v kraji Vysočina 

opět obnovila plně funkční práce koordinátora pro autismus. Ideálním řešením by byl 

vznik odborného týmu, který by zajišťoval interdisciplinární spolupráci a „poradenský 

servis" nejen pro klienty s autismem, ale i pro jejich rodiny. 

5.2 Závěr šetření 

V závěru šetření jsme se pokusili ověřit platnost stanovených hypotéz. První 

hypotéza, že logopedická intervence je poskytována devadesáti a více procentům dětí 

s diagnózou autismus v kraji Vysočina nebyla potvrzena. Druhá hypotéza, že v padesáti 

a více procentech je logopedická intervence u dětí s autismem v kraji Vysočina zahájena 

do čtyř let věku dítěte, byla potvrzena. Třetí hypotéza, že logopedické intervence u dětí 

s autismem v kraji Vysočina probíhá vždy pravidelně, nebyla potvrzena. Čtvrtá 

hypotéza, že padesát a více procent rodičů dětí s autismem v kraji Vysočina vidí jako 

zásadní problém dítěte poruchu komunikačních schopností, nebyla též potvrzena. 
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5.2.1 Platnost hypotéz 

Hypotéza H 1 

Logopedická intervence je poskytována devadesáti a více procentům dětí s diagnózou 

autismus v kraji Vysočina. 

Hypotéza nebyla potvrzena. 

Ve výzkumném vzorku našeho empirického šetření je 34 dětí. Dotazníky 

vyplnili rodiče 28 dětí, kteří činí 82% všech dotázaných rodičů. Dále se šetření účastnili 

kliničtí logopedi a logopedi ze základních škol praktických a základních škol 

speciálních. Z analýzy odpovědí vyplývá, že 19 dětem je poskytována logopedická 

intervence. Tato skupina dětí tvoří 68%. Logopedická intervence není tedy v kraji 

Vysočina dostatečně zajištěna. Toto vyplývá i z názorů rodičů. Rodiče, jak bylo zjištěno 

ve čtvrté části tohoto empirického šetření, by uvítali rozšíření logopedické péče. 

Hypotéza H 2 

V padesáti a více procentech je logopedická intervence u dětí s autismem v kraji 

Vysočina zahájena do čtyř let věku dítěte. 

Hypotéza byla potvrzena. 

V empirické části bylo zjišťováno, kdy byla u dětí s diagnózou autismus v kraji 

Vysočina, u nichž probíhá logopedická intervence, tato intervence zahájena. Šetření 

ukázalo, že do čtyř let věku včetně byla logopedická intervence zahájena u 58% těchto 

dětí. Ve 42% byla logopedická intervence zahájena po pátém roce věku dítěte a později. 

Jako pozitivní můžeme uvést, že logopedická intervence je v 89% zahájena do sedmi let 

věku dítěte, tedy do doby, kdy převážná část dětí začíná plnit povinnou školní 

docházku. V jednom případě byla logopedická péče zahájena již v prvním roce, ale 

bohužel se též objevuje zahájení logopedické intervence až v jedenácti letech. 
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Hypotéza H 3 

Logopedické intervence u dětí s autismem v kraji Vysočina probíhá vždy pravidelně. 

Hypotéza nebyla potvrzena. 

Velmi důležitá je pro rozvoj komunikačních schopností logopedická intervence. 

Nutné je nejen uskutečnění logopedické intervence, ale i její pravidelnost. Pravidelná 

logopedická péče byla zjištěna pouze v 68%. Zanedbatelné není ani zjištění, že 

v některých případech probíhá pravidelná logopedická intervence v intervalech 

jedenkrát za měsíc či dokonce jedenkrát za tři měsíce, což považuji za naprosto 

nedostatečné. Z odpovědí rodičů vyplývá mimo jiné nejen velký zájem o logopedickou 

intervenci, ale i o její větší pravidelnost a četnost. 

Hypotéza H 4 

Padesát a více procent rodičů dětí s autismem v kraji Vysočina vidí, jako zásadní 

problém dítěte, poruchu komunikačních schopností. 

Hypotéza nebyla potvrzena. 

Nedílnou součástí péče o dítě s autismem jsou názory a problémy rodičů a celé 

rodiny. Proto se empirické šetření též zaměřilo na problémy dětí s diagnózou autismus, 

které nejvíce tíží jejich rodiče. Mezi tyto problémy patří dle názoru rodičů též porucha 

komunikačních schopností, kterou jako zásadní problém dítěte uvedlo 26% rodičů. 

Ukázalo se, že problémy spojené s nedostatky v komunikaci se objevují i v dalších 

otázkách směřovaných k rodičům. Rodiče by například uvítali větší pomoc právě při 

rozvoji komunikačních dovedností, zároveň rodiče uvádějí návštěvy logopéda jako to, 

co jim pomáhá v péči o jejich autistické dítě. 

5.2.2 Dosažené cíle 

Hlavním cílem výzkumu byla analýza logopedické intervence u dětí s autismem 

v kraji Vysočina. Dílčími cíli výzkumu bylo zjistit počet dětí s diagnózou autismus a 

jejich umístění v kraji Vysočina. Dále analýza logopedické intervence u dětí 

s diagnózou autismus v tomto kraji. Podstatnou část výzkumu tvořila analýza problémů 

rodičů dětí s autismem a jejich názorů na péči o děti s autismem. 
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Empirickým šetřením byl zjištěm počet dětí s diagnózou autismus v kraji 

Vysočina. Tato položka činí 62 dětí s touto diagnózou. Z toho sledovanou skupinu 

(předškolní a mladší školní věk) tvoří 34 dětí tj. 55% všech dětí s diagnózou autismus 

v kraji Vysočina. 

Vzhledem k tomu, že ne všichni rodiče odpověděli na otázku týkající se umístění 

dítěte, je v této práci zpracováno umístění těch dětí s diagnózou autismus, které jsou 

klienty speciálně pedagogického centra Jihlava. O těchto dětech bylo možno získat 

úplné údaje. Podrobně je umístění těchto dětí je zpracováno v kapitole 3.1.3. 

Logopedická intervence u dětí s autismem je zpracována v kapitole 5.1.3. 

Logopedická intervence by měla být nezbytnou součástí péče o dítě s autismem, lze 

však bohužel konstatovat, že v kraji Vysočina není logopedická intervence u dětí 

s autismem dostatečně zajištěna. Tuto skutečnost podporuje i fakt, že u dětí s autismem 

u kterých je tato péče zajištěna, je v 32% logopedická intervence bohužel nepravidelná. 

Pozitivně lze ovšem hodnotit skutečnost, že v 89% logopedická intervence zahájena do 

sedmi let věku dítěte, tedy do věku, kdy většina dětí začíná plnit školní docházku. 

Určitou měrou se na zahájení logopedické intervence podílí mimo jiné i věk dítěte, kdy 

byla stanovena diagnóza. Jako pozitivní se jeví i fakt, že rodiče, kterým je poskytována 

logopedická intervence, jsou ve většině případů s touto péčí spokojeni. Kladně je 

hodnocen i přístup logopéda k dítěti a poskytované informace. 

Výzkum se zabývá též názory a problémy rodičů autistických dětí. Autismus je 

postižení, které klade na rodinu dítěte speciální nároky, rodiče se dostávají do 

specifických situací. Je důležité pomoci rodině vyrovnat se rodině s těmito nároky a 

eliminovat co nejvíce zátěžové situace, ke kterým v rodině dochází. Velmi kladně lze 

hodnotit zjištění, že jako opora při péči o děti s autismem se nejvíce objevují školská 

zařízení a jejich odborní pracovníci. Rodiče, kteří pečují o autistické dítě by uvítali další 

pomoc ze strany odborné i laické veřejnosti. Spektrum toho, co by rodiče při péči o dítě 

uvítali, je velmi rozmanité a ovlivněné subjektivní situací každé rodiny. Nejčastěji je to 

ovšem zajištění budoucnosti dítěte, dále pak i velmi důležitý přístup okolí, který značně 

ovlivňuje život celé rodiny. V neposlední řadě by rodiče uvítali i změnu legislativy, 

hlavně sociální podporu a asistenční služby. Nový školský zákon sice řeší pedagogickou 

asistenci, ovšem v praxi situace zatím není vždy optimální. 

Cíl práce byl splněn. 
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ZÁVĚR 

Lidé s autismem potřebují celoživotní pomoc ve všech oblastech života. Jedinci 

s autismem jsou handicapováni ve vztahu k sobě i k druhým. Přes velkou rozmanitost 

projevů se postižení vyznačuje hlavně problémy ve vzájemné společenské interakci, 

omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit a nedostatky v 

komunikaci. A tyto nedostatky dětí s autismem byly tématem mé rigorózní práce. 

Cílem byla analýza logopedické intervence u dětí s autismem v kraji Vysočina. 

V práci se dále objevují názory a problémy rodičů i anamnestické údaje a údaje týkající 

se péče speciálně pedagogických center. Tento výzkum přináší celkový pohled na 

logopedickou intervenci v tomto kraji, na její možnosti, podmínky i nedostatky. 

Při porovnávání výsledků empirického šetření s údaji získanými analýzou 

odborné literatury je možno konstatovat, že výzkum koresponduje s některými údaji 

získanými v teoretické části. Potvrdil přítomnost prvních projevů autismu do tří let 

věku dítěte, a to v devadesáti jedna procentech případů. Toto zjištění koresponduje 

s údaji Wall (2004), která ve své literatuře toto výrazně zdůrazňuje. Stejně tak i 

rozložení dětí s autismem dle pohlaví odpovídá statistikám uvedených v odborné 

literatuře. Můlhpacher (2001) shrnuje, že autismus je častější u mužů než u žen. Uvádí 

třikrát více mužů než žen, což potvrzuje i uskutečněný výzkum. 

Některá zjištění jsou velmi překvapující. Je zarážející, že někteří rodiče nevědí o 

spolupráci školy a speciálně pedagogického centra. Ještě závažnější se ovšem jeví fakt, 

že část rodičů neví, v čem jim může centrum pomoci, jaké služby mohou očekávat a 

někteří se dokonce o jeho existenci dozvěděli velmi pozdě, a to ještě od svých přátel 

ne od odborníků. 

Ukázalo se, že rodiče se potýkají s malou informovaností a nedostatečným 

odborným poradenstvím. Tuto pomoc by měl dle rozhodnutí ministerstva školství 

v každém kraji zajišťovat takzvaný koordinátor. V kraji Vysočina ve školním roce 

2004/2005 prošla funkce koordinátora několika změnami a byla zajišťována pouze 

teoreticky. Od školního roku 2005/2006 se situace stabilizovala a tato funkce je 

zajištěna speciálním pedagogem v rozsahu poloviny týdenního pracovního úvazku. 
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Odborný koordinátor je nezbytný pro pomoc dětem s autismem i jejich rodinám, proto 

považuji vyřešení této situace za zásadní. Nutností je i rozšíření informací o možnostech 

a službách speciálně pedagogických center včetně koordinátora mezi odbornou i laickou 

veřejnost. 

Současným trendem není pouze orientace na děti s autismem, ale do oblasti 

pomoci a péče spadá takzvaná „péče o sebe sama". Tedy pozornost by měla být 

věnována i všem, kteří se starají a pečují. Tato aktivita se vnáší republice začíná 

rozvíjet, ale bohužel v našem kraji nijak rozšířena není. V současné době je velká 

nabídka vzdělávacích akcí a kurzů, ale ty se téměř vždy věnují problémům dětí. 

Pozornost by ovšem měla být věnována tomu, aby rodiče nabrali nových sil a vymezili 

si čas pro sebe. Měli by mít možnost psychického a fyzického uvolnění. Může jít o 

relaxaci, jógu, masáže, tanec, rytmické hry nebo oblíbenou činnost. Musí mít možnost 

na určitou dobu se vzdálit z prostředí denních rituálů a doplnit tak vyčerpanou energii. 

Vhodným řešením jsou rekondičně rehabilitační pobyty, společná setkání dětí, 

sourozenců, kamarádů, rodičů a přátel či integrační tábory rodičů s dětmi, které by se 

měly zaměřit i na péči o rodiče. Efektní jsou i rodinné terapie či pomoc manželské 

poradny, někdy i pomoc prostřednictvím krizových linek. A to hlavně vzhledem k tomu, 

že rodiče často potřebují řešit své vlastní vnitřní problémy. 

Dalším důležitým zjištěním je, že pouze šedesáti osmi procentům dětí je 

poskytována logopedická péče. Vzhledem k tomu, že nedostatky v komunikaci jsou i 

v odborné literatuře považovány za jeden z hlavních problémů autistických dětí, je tato 

péče nedostatečná. Kladně lze ovšem hodnotit to, že pokud je dítěti tato péče 

poskytována, jsou s ní rodiče většinou spokojeni. Je zajímavé, že kliničtí logopededi po 

zjištění diagnózy autismus v převážné míře ukončují péči o tyto děti. Doporučují 

rodičům nejčastěji pomoc školských zařízení. Rozšíření logopedické intervence by tedy' 

mělo být jednou z priorit další péče o děti s autismem v kraji Vysočina. 

Dětem s autismem je nutné poskytnout odpovídající péči. Neméně důležitá je 

ovšem i jejich budoucnost. V roce 2007 by díky občanskému sdružení APLA mohlo být 

v našem kraji otevřeno Integrační centrum pro lidi s handicapem. Vedle dalšího 

vzdělávání a poradenství bude centrum zajišťovat i volnočasové aktivity a chráněné 

bydlení. Toto považuji za velký úspěch v péči o děti s autismem i z hlediska jejich 

perspektivy. 
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Závěrem je vhodné připomenout, že základním kamenem je včasná, odborně 

vedená péče. U dětí s autismem musí být komplexní. Nezbytností je navázání optimální 

spolupráce s rodinou a interdisciplinární přístup. 

Autismus je výzvou pro všechny, tedy nejenom pro školy, odborníky a rodiče, 

ale pro celou společnost. Můžeme říci, že rozvoj komunikace je opravdu účinný způsob 

pomoci dětem s autismem. 
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RESUMÉ 

Rigorózní práce „Specifický vývoj řeči u dětí s autismem a rozvoj 

komunikačních schopností u dětí s diagnózou autismus" má za cíl zmapovat a 

analyzovat logopedickou intervenci u dětí s autismem v kraji Vysočina. Pro splnění cíle 

byly stanoveny čtyři hypotézy. 

V teoretické části je věnována pozornost problematice autismu, jeho pojetí, 

příčinám, diagnostice. Dále se tato část zabývá analýzou odborné literatury týkající se 

komunikace u dětí s autismem. Zaměřena je na problémy, formy a rozvoj komunikace. 

Využito je i poznatků z praxe. 

Jedna kapitola pojednává o systému logopedické péče v kraji Vysočina. Je zde 

analyzována logopedická intervence v tomto kraji a doplněna konkrétními údaji. 

Empirická část analyzuje a hodnotí logopedickou intervenci v kraji Vysočina. 

Výzkum je rozdělen do čtyřech částí. První část se týká anamnestických údajů, část 

druhá se zabývá speciálně pedagogickými centry, třetí část analyzuje logopedickou péči 

a závěrečná část ukazuje názory a problémy rodičů autistických dětí. 

V přílohách jsou uvedeny použité dotazníky a rozhovor. Dále pak přílohy 

obsahují ukázku části kazuistiky autistického chlapce týkající se rozvoje komunikačních 

schopností. Poslední přílohou je tabulka specifického vývoje řeči u dětí s autismem. 

Závěrem této práce je hodnocení hypotéz a splnění cíle práce. 
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RÉSUMÉ 

The main goal of this final work "Specific speech development in autistic 

children and the development of communicative abilities in children with autism 

diagnosis" is to map out and analyze speech intervention in children with autism in 

Vysočina County. Four hypotheses were defined in order to reach this goal. 

In the theoretical part the main attention is paid to the questions of autism, its 

concept, cause and diagnostics. This part is also concerned with the analysis of the 

technical literature referring to communication in children with autism. It focuses on the 

problems, forms and development of communication. The knowledge gained in practice 

is also employed. 

One chapter deals with the system of speech care in Vysočina County. It 

provides an analysis of speech intervention in the county and it is completed with 

specific data. 

The Empirical part of my work analyses and evaluates the speech intervention in 

Vysočina County. The research work is divided into four parts. The first part applies to 

anamnestic data, the second part is concerned with educational centers for children with 

special needs, the third part gives an analysis of the speech care and the final part 

presents the opinions and the problems parents with an autistic child have. 

In the appendices I present the questionnaires and an interview I applied. The 

appendices also contain an extract of an autistic boy case report concerning the 

development of communicative abilities. The last appendix includes a table of specific 

speech development in autistic children. 

In the conclusion I give an evaluation of the hypotheses and the goal 

accomplishment 
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Příloha č. 1 ROZHOVOR - klinický logopéd 

1. Kolik dětí s diagnózou autismus máte ve své péči? 

2. Logopedická péče u dětí s autismem probíhá 

a) denně 

b) 1 x týdně 

c) 1 x za 14 dní 

d) 1 x za měsíc 

e) jinak 

3. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči ( hodnocení stupnicí 1 - 5, přičemž stupeň 1 

označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" ) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

4. Které metody či postupy využíváte při přímé práci s dítětem s diagnózou 

autismus? 

5. Co při své práci postrádáte ( např. odbornou literaturu, pomůcky, metodiky 

atd.)? 

6. Spolupracujete s pracovníky SPC? 

a) ano 

b) ne 



7. Ohodnoťte případnou spolupráci s SPC stupnicí 1 - 5, přičemž stupeň 1 

označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

8. Spolupracujete se školami, kde jsou děti s diagnózou autismus umístěny 

a) ano 

b) ne 

9. Ohodnoťte případnou spolupráci se školami stupnicí 1 - 5, přičemž stupeň 1 

označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

10. Využíváte při logopedické péči výukové a vzdělávací počítačové programy 

a) ano 

b) ne 

11. Pokud využíváte již zmíněné PC programy, které? 

12. Ohodnoťte využití výukových PC programů u dětí s autismem stupnicí 1 - 5, 

přičemž stupeň 1 označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

Děkuji za spolupráci 



Príloha č.2 DOTAZNÍK - rodiče 

1. Jméno dítěte (uveďte pouze iniciály) 

2. Rok narození 

3. stanovená diagnóza 

4. současné umístění dítěte 

a) v rodině 

b) mateřská škola - běžná třída 

c) mateřská škola - speciální třída 

d) speciální mateřská škola 

e) základní škola - integrace do běžné třídy 

f) základní škola - speciální třída pro žáky s lékařskou diagnózou autismus 

g) základní škola - jiná speciální třída - určete jaká 

h) speciální škola -určete jaká 

i) ÚSP 

j) J iné-urče te j aké 

5. Uveďte zařízení, které dítě navštěvovalo v minulosti 

6. V kterém věku dítěte jste prvně zjistili, že „něco není v pořádku"? 

7. V kterém věku dítěte byla stanovena současná diagnóza? 



8. Kdo vyjádřil první podezření na výše uvedenou diagnózu? 

a) pediatr 

b) logopéd 

c) neurolog 

d) psycholog 

e) pracovník S PC 

í) jiný odborník-uveďte jaký 

g) vy sami 

h) někdo s okolí - uveďte kdo 

9. Kdo stanovil diagnózu? 

a) psychiatr 

b) psycholog 

c) pediatr 

d) logopéd 

e) jiný odborník - určete jaký 

10. Bylo dříve dítě diagnostikováno jinak? 

a) ne 

b) ano - uveďte jaká byla dřívější diagnóza 

kdo tuto diagnózu stanovil 

v kterém věku dítěte byla tato první diagnóza 

stanovena 

11. Jste klienty speciálně pedagogického centra (SPC)? 

a) ne 

b) ano - uveďte 

jakého 



12. Byli jste v minulosti klienty jiného SPC? 

a) ne 

b) ano 

13. Pokud jste na otázku č. 12 odpověděli b) - uveďte, proč jste změnily SPC 

14. Pokud jste klienty SPC uveďte měsíc a rok věku dítěte, kdy bylo zařazeno do 

péče 

SPC 

15. S kterými pracovníky SPC spolupracujete ( můžete zaškrtnout i více odpovědí)? 

a) psychologem 

b) speciálním pedagogem 

c) logopedem 

d) sociálním pracovníkem 

16. Jaké služby SPC nejvíce využíváte? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)? 

a) logopedická péče 

b) přímá práce speciálního pedagoga s dítětem 

c) návštěvy pracovníka SPC v rodině 

d) semináře a přednášky pořádané SPC 

e) pomoc při výběru školského zařízení 

f) zapůjčení pomůcek 

g) zapůjčení odborné literatury 

h) pomoc při řešení sociálních problémů 

i) integrační tábory pořádané SPC 

j) diagnostické pobyty 

k) jiné 



17. Odborní pracovníci, kteří pečují o dítě (mimo pracovníků SPC) 

a) psychiatr 

b) logopéd 

c) psycholog 

d) neurolog 

e) jiný odborník 

18. Uveďte věk dítěte, kdy byla poskytnuta první logopedická péče 

19. Kdo poskytl dítěti první logopedickou péči? 

a) logopedická asistentka v mateřské škole 

b) logopéd v mateřské škole 

c) klinický logopéd 

d) logopéd SPC 

e) jiné 

20. V současné době je dítě v logopedické péči 

a) logopedické asistentky v mateřské škole 

b) logopéda v mateřské škole 

c) klinického logopéda 

d) logopéda SPC 

e) logopéda na ZŠ 

f) logopéda na speciální škole 

g) jiného odborného pracovníka- uveďte jakého 

21. Logopedická péče probíhá 

a) denně 

b) 1 x týdně 

c) 1 x za 14 dní 

d) 1 x za měsíc 

e) jinak 



22. Z pohledu rodiče je současná řeč dítěte 

a) dítě má rozvinutou řeč a je schopno využívat řeč smysluplně 

b) dítě má rozvinutou řeč a je částečně schopno využívat řeč smysluplně 

c) řeč je rozvinutá, ale není smysluplně užívána 

d) dítě nemá rozvinutou řeč 

e) dítě minimálně využívá mimiky a gest ( nepoužívá oční kontakt, nemává na 

rozloučenou, neukazuje atd.) 

23. Ohodnoťte logopedickou péči u Vašeho dítěte z pohledu rodiče stupnicí 1 - 5, 

přičemž stupeň 1 označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

24. Ohodnoťte přístup logopéda k Vašemu dítěti stupnicí 1 - 5, přičemž stupeň 1 

označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

25. Ohodnoťte informace poskytované logopedem stupnicí 1 - 5, přičemž stupeň 1 

označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 



26. Co byste v rámci logopedické péče uvítali? 

27. Máte nějaké problémy spojené s logopedickou péčí, které byste chtěli řešit? 

a) ne 

b) ano - uveďte jaké 

28. Co Vás nejvíce tíží při péči o dítě s handicapem? 

29. Co Vám nejvíce pomáhá při péči o Vaše dítě? 

30. Které problémy Vašeho dítěte Vás nejvíce tíží? 



31. Jakou pomoc byste při péči o své dítě nejvíce uvítali? 

Děkuji Vám za spolupráci. Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a anonymní. 

Mgr. Trávníková Věra 



Příloha č. 3 DOTAZNÍK - zařízení 

1. Zařaďte Vaše zařízení 

a) mateřská škola 

b) mateřská škola se speciálními třídami 

c) speciální mateřská škola 

d) základní škola 

e) základní škola - jsou zřízeny speciální třídy - uveďte jaké 

0 speciální škola - uveďte jaká 

g) ÚSP 

2. Uveďte počty žáků Vašeho zařízení v následujících letech: 

2004/2005 

2003/2004 

2002/2003 

2001/2002 

2000/2001 

3. Z počtu žáků uvedených v otázce č.2. uveďte počet dětí s handicapem do 

následující tabulky 

Školní rok Děti individuálně Děti ve speciálních Děti bez doporučení 

integrované třídách k integraci umístěné 

v běžných třídách 

2000/2001 

2001/2.002 

2002/2003 

2003/2004 

2004/2005 



4. Z dětí uvedených v bodě tři zařaďte do níže uvedené tabulky děti s diagnózou 

autismus či děti s diagnózou kombinované postižení, kdy jedno s postižení je 

autismus 

Školní rok Děti Děti ve Děti bez Děti Děti ve Děti bez 

individuálně speciálních doporučení individuálně speciálních doporučení 

integrované- třídách - k integraci integrované- třídách - k integraci 

Dg.autismus Dg. umístěné Dg.KP Dg. KP umístěné 

autismus v běžných v běžných 

třídách - třídách -

Dg. Dg. KP 

autismus 

2000/2001 

2001/2002 

2002/2003 

2003/2004 

2004/2005 

5. U dětí s autismem uveďte věk, kdy nastoupily do Vašeho zařízení ( např. 

chlapec ve 4,5 letech atd.) 

6. Pracuje na Vaší škole logopéd či logopedický asistent? 

a) ano 

b) ne 



Následující otázky se týkají zařízení, kde pracuje logopéd či logopedický asistent. 

7. Logopéd Vaší školy je 

a) učitelem ve třídě 

b) samostatným logopedem 

8. Zařazení logopéda 

a) logopéd 

b) klinický logopéd 

c) logopedický asistent 

9. Logopedická péče ve Všem zařízení u dětí s autismem probíhá 

a) denně 

b) 1 x týdně 

c) l x za 14 dní 

d) 1 x za měsíc 

e) jinak 

10. Jak hodnotí logopéd spolupráci s rodiči ( hodnocení stupnicí 1 - 5, přičemž 

stupeň 1 označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" ) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 



11. Které metody či postupy využívá logopéd při přímé práci s dítětem s diagnózou 

autismus? 

12. Má logopéd možnost účastnit se vzdělávacích kurzů v oblasti komunikace dětí 

s autismem? 

a) ano 

b) ne 

13. Co logopéd při své práci postrádá ( např. odbornou literaturu, pomůcky, 

metodiky atd.) 

14. Spolupracuje logopéd školy s pracovníky SPC? 

a) ano 

b) ne 



15. Ohodnoťte případnou spolupráci s SPC stupnicí 1 - 5, přičemž stupeň 1 

označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

16. Spolupracuje logopéd školy s klinickými logopedy v regionu 

a) ano 

b) ne 

17. Ohodnoťte případnou spolupráci s klinickými logopedy stupnicí 1 - 5, přičemž 

stupeň 1 označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

18. Využíváte při logopedické péči výukové a vzdělávací počítačové programy? 

a) ano 

b) ne 

19. Pokud využíváte již zmíněné PC programy, uveďte které. 



20. Ohodnoťte využití výukových PC programů u dětí s autismem stupnicí 1 - 5, 

přičemž stupeň 1 označuje „velmi dobré", stupeň 5 „velmi špatné" 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

Děkuji za spolupráci 

Mgr. Trávníková Věra 



Príloha č. 4 Příklad vývoje řeči u dítěte s diagnózou autismus 

Tento příklad je vybrán z kazuistiky chlapce Filipa, který je v současné době (školní rok 

2004/2005) zařazen íormou individuální integrace v základní škole. 

Vývoj aktivní řeči dle sdělení matky minimální a zvláštní. Prošel stádiem 

broukání i žvatlání, kolem druhého roku zdvojování hlásek. Nedocházelo 

k napodobování slyšeného. Sluchová vada vyloučena opakovaným foniatrickým 

vyšetřením. Ve čtyřech letech obsahoval aktivní slovník kolem pěti výrazů, vedl 

nesrozumitelnou samomluvu, gesty velmi malá komunikace. V afektu hrozí a říká 

„ Ty,ty,ty!".Výslovnost jednotlivých hlásek v pořádku. V pěti letech vyvozeno a 

udrženo v aktivním slovníku několik srozumitelných slov. Začíná opakovat slyšené, 

převážně jen mechanicky - echolálie. Pozornost dospělého získává spíše 

neartikulovanými zvuky. Porozumění řeči je výrazně lepší - rozumí krátkým, jasně 

formulovaným větám. V šesti letech slovní zásoba mnohonásobně narostla -

komunikativní užití řeči je však velmi omezené. Převažuje jmenovací funkce. Zájmeno 

já nepoužívá, mluví o sobě ve 2.osobě. Hračku požaduje výzvou „Dáš ti to?" Na svůj 

obraz v zrcadle nereaguje - jmenuje pouze detaily (zuby, oči). Na otázku „Kdo to je?" 

neodpoví, jen mechanicky opakuje komentář pani učitelky. Dokáže užít řeč k odmítnutí: 

„Skládat auto ne." Spontánně produkuje útržky textů pohádek nebo fráze bez vztahu 

k situaci - jen mechanicky. Má v oblibě určitá slova (kačena, pták). Na pokyny reaguje 

velmi nespolehlivě, pokyn musí být jednoznačný. Nechápe sdělení obsahující 

alternativu (věty s „nebo"). 



Školní rok 1999/2000 
V roce 1999 jsem rozpracovala úroveň komunikace a celkový vývoj řeči Filipa na 

základe Vývojového dotazníku, který zpracovali : Mgr.V.Čiháček, Bc.L.Hammerová, 

M.Polenský. 

Vyšetření je rozděleno na dvě základní části: 

I. Receptivní řeč : sluchové dovednosti -diferenciace 

-paměť 

-seřazení 

chápání řeči 

II.Expresivní řeč: verbální vyjadřování 

neverbální vyjadřování 
1.RECEPTIVNÍ ŘEČ 
1.1 Sluchové dovednosti 
1.1.2 Diferenciace 

č. datum: 22.9.1999 

1. ekne se náhlého zvuku ano -např. při otevření okna se prudce 
otočí 

2. otočí hlavu k náhlému zvuku, 
hlasu 

na první náhlý zvuk se otočí,pokud za tímto 
zvukem následuje další, již na něj nereagu-
e, nenechá se vyrušit ze své činnosti 

3. ve svém každodenním prostředí 
reaguje diferencovaně na běžné 
zvuky 

ano - v kolektivu dětí v MŠ reaguje 
přiměřeně 

4. na zvuky různých tónů dává 
různé odpovědi 

bez zrakové kontroly není schopen určit 
co zvuk vydává a ani neprojeví zájem 

5. umí lokalizovat zdroj zvuku 
vlevo, vpravo 

nelze stanovit, na tento úkol nereaguje 

6. slyší své jméno na své jméno reaguje přiměřeně - otočí se 

7. z tří hudebních nástrojů vybere 
ten,jehož zvuk slyšel 

použili jsme: bubínek,rumba koule,piano, 
flétnu,housle,kytaru,harmoniku-vždy 
správně určil nástroj, který slyšel 

8. rozliší méně známí zvuk ze tří trhání papíru,tekoucí voda,chůze po 
schodech, psací stroj,zatloukání hřebíku 
určí správně 

9. známý zvuk pozná bez vizuální 
pomoci 

na tento úkol Filip nereagoval 

10. reaguje na výzvu"Když uslyšíš 
zvuk vstaň !" /např.buben/ 

pouze v kolektivu dětí při společných po-
hybových hrách,sám na úkol nereaguje 

11. reaguje na výzvu"Když uslyšíš 
zvuk, zastav se!" 

opět pouze v kolektivu dětí 



12. při vyprávěni pohádky zareaguje, 
když přijde řeč na určitý 
předmět,zvíře 

pouze reaguje na zvíře - neustále 
opakuje jeho jméno 

13. všimne si rýmujících se slov o básničky nejeví žádný zájem, na úkol 
nereaguje 

14. rozlišuje podobně znějící hlásky 
p-b,v-f 

rozlišil bez chyby - měl zrakovou oporu v 
obrázcích 

1.RECEPTIVNÍ ŘEČ 
1.1. Sluchové dovednosti 
1.1.2. Paměť 

1. do tří sekund vybere ze tří 
předmětů ten pojmenovaný 

předloženy byly Filipovi předměty: míč 
kostka,nůžky,poté tužka,hrnec,lžička 
úkol splnil 

2. vybere dva pojmenované 
předměty ze dvou 
např. Podej mi hrníček a lžičku. 

úkol splnil 

3. vybere tři nebo více pojmeno-
vaných předmětů ze šesti 

maximálně dokáže vybrat tři předměty 

4. vykoná obé části dvojčlenného 
příkazu 

ne, musí být rozložen do dvou částí 

5. na žádost přinese známý 
předmět z jiné místnosti 

měl přinést libovolné auto z vedlejší 
místnosti - přinesl 

6. z jiné místnosti přinese známý 
předmět,když si je jistý lokaliza-
cí předmětu 

úkol splní i když si není jistý lokalizací 
předmětu - hledá ho 

7. odevzdá krátký vzkaz osobě 
v jiné místnosti 

nesplní 

8. odevzdá delší vzkaz osobě 
jiné místnosti 

nesplní 

9. pozná a pojmenuje zvuky, 
které často neslyší 

úkol plněn pomocí počítačového 
programu FONO -některé ano /např. 
klíče,psací stroj/ 

10. přesně si pamatuje i jména mé-
ně známých osob 

dětí ve vedlejší třídě ano, učitele již 
nepojmenuje 

1.RECEPTIVNÍ ŘEČ 
1.1. Sluchové dovednosti 
1.1.3. Seřazení 

1. zopakuje dva zvuky ve správném 
pořadí /např. buben,rumbakoule/ 

nesplní 



2. zopakuje tři nebo více zvuků 
v tom pořadí jak je slyšel 

nesplní 

3. zopakuje dvě slabiky ve 
správném pořadí 

ano 

4. zopakuje dvě slova ve správném 
pořadí /např. buben,rumbakoule/ 

bylo použito obrázků /přiměřené velikosti 
a grafické úpravy/ - úkol splnil 

5. zopakuje tři nebo více slabik ve 
správném pořadí 

tento úkol již nedokáže splnit 

6. zopakuje tři nebo více slov 
ve správném pořadí 

nesplní 

7. zopakuje přesně pětislovnou 
větu 

nesplní 

1.RECEPTIVNÍ ŘEČ 
1.2. Chápáni řeči 

1. na své jméno reaguje pohledem zavolala jsem na Filipa jménem,on se 
otočil 

2. zopakuje tlesknutí ano 

3. zopakuje "pá-pá" ano,na pokyn zamávej, zamává 

4. na slovní pokyn tleskej "reaguje" pokud zároveň s pokynem zatleskáme, 
tak ano,bez ukázky ne 

5. na slovní pokyn "pá-pá"reaguje ano,na pokyn zamávej, zamává 

6. reaguje na gesto natažené ruky 
a vyzvání "dej mi" 

ano, podá např. auto, kostku 

7. reaguje na vyzvání "dej mi" 
jen na slovní pokyn 

i bez gesta příslušnou věc podá 

8. reaguje na několik jednodu-
chých pokynů provázených 
gesty, např. "Vstaň!", "Sedni!" 

ano, dobře 

9. splní jednoduché pokyny bez 
gest 

ano,ale častěji v MŠ gesta jako oporu 
užívají 

10. většinou rozumí zákazům 
např. "Ne!", "Nech to!" 

těmto pokynům rozumí,ale reaguje 
nepřiměřeně 

11. na žádost ukáže tři pojme-
nované části svého těla 

nos,ucho,břicho - ano 

12. vyhový různým jednoduchým 
pokynům,protože věty obsahují 
jeden klíčový výraz /stále 
se ještě může zmýlit,když se 
změní kontext 

např. vezmi si boty- ano 

13. porozumí větám obsahujícím 
pokyny,pokud je v nich jen jeden 
pokyn/ přesné vykoná např. 
pokyny:"Pověs si svůj kabát!" 

splní 



14. na požádání vybere ze tří 
obrázků známý předmět 

použili jsme obrázky - kladivo, míč, kniha 
vybral ten správný 

15. na požádání vybere ze tři oráz-
ků správnou činnost 

z obrázků o medvědí rodině ukáže, kde 
méďa pije, ale je značně rozptýlen 
ostatním dějem na obrázku,nechce více 
pokračovat, nutno ukazovat pouze 
kartičku s jednou činností 

16. reaguje na otázku "KDE?", ne 
nevyhnutelné slovem 

"Kde je okno?" - ve většině případů reaguje 
tím, že zopakuje klíčové slovo /okno/ či 
nereaguje vůbec , výjimečně ukáže na okno 

17. pozná čtyři základní barvy ne 
18. chápe výraz "malý - velký" dokáže rozlišit malou a velkou kostku 
19. chápe předložky "v" "na" nedokáže říci co je v okně,co na stole,... 

20. chápe i jiná slova označující 
prostorové vztahy "vedle",... 

ne 

21. chápe pořadí pokynů např. 
"nejdříve" "potom" 

pokyn - "Nejdříve mi dej knihu a potom 
kostku." - nezvládne ,musí být řečeny 
dva samostatné pokyny "dej mi knihu." 
a potom "Dej mi kostku." 

22. rozumí četným přídavným 
jménům 

ne 

23. pochopí celou řadu jednodu-
chých sloves 

"sedni s i" , "umyj se" ano rozumí pokud 
jsou pouze jednotlivé 

24. pochopí otázky, ve kterých je 
možnost výběru 

"Chceš jablko či hrušku?" - odpoví 
jablko, ale není možno posoudit zda 
náhodně či úmyslné 

25. rozumí otázkám,kde figuruje 
třetí osoba "Zeptej se X, jestli 
si můžeme jít hrát." 

nerozumí 

26. pochopí otázku "Který" /"Který 
je největší ?"/ 

ne 

27. pochopí otázku "Proč?" ne 

28. pochopí minulý, přítomný, bu-
doucí čas 

ne 

29. pochopi informace,jejichž 
obsah nesouvisí s jeho každo-
denní zkušeností 

ne 

30. do určité míry chápe abstraktní 
myšlenky 

ne 

2:EXPRESIVNÍ ŘEČ 
2.1. Verbální vyjadřování 

1. do určité míry vokalizuje ano 

2. když je spokojený, usmívá se a 
vokalizuje 

ano 



3. jednu slabiku řetězově žvatlá již zvládl 

4. vokalizuje, když chce vzbudit 
pozornost 

již zvládl 

5. řetězové žvatlá,míchá slabiky 
např. "da-ga-ba-da" 

již zvládl 

6. když je nespokojený, vokalizuje ano 

7. napodobuje vokalizaci dospě-
lého např. kašel 

velmi často 

8. napodobuje jednoduché hlasové 
projevy dospělých "ach" ,"och" 

ano 

9. žvatlá imitující řeč dospělého ano 

10. napodobuje slova,která vyslovili 
jiní 

velmi často 

11. používá slova,ne vždy adek-
vátně 

ano, opakuje slova, která neodpovídají 
dané situaci 

12. používá slova ve správném 
kontextu, ale ne vždy v souladu 
se svými potřebami 

pokud je to v jeho zájmu, používá 
správná slova 

13. slova používá ve správném 
kontextu, aby naznačil svoji 
potřebu 

pokud je to v jeho zájmu, používá 
používá slova ve správném kontextu 

14. správné používá slovo "ne" ano,pokud se pojí s jeho potřebami 

15. správné používá slovo "ano" ano,pokud se pojí s jeho potřebami 

16. používá 6-20 rozpoznatelných 
slov ve správném kontextu 

ano 

17. na otázku "Co je to?" odpoví 
pojmenováním předmětu 

ano, pokud neví začne opakovat 
náhodná slova 

18. pro vyjádření myšlenky používá 
jednoduché dvojslovné věty 
"Už ne" 

ano 
např. "Chci přidat.",opět se to musí týkat 
jeho potřeb 

19. ukáže na sebe a řekne své 
jméno 

nemluví o sobě, pouze na otázku "Jak 
se jmenuješ?"odpoví,ale v běžných si-
tuacích nedokáže užít své jméno 

20. používá kombinaci podstatné 
jméno + sloveso "máma 
odešla" 

pouze jednoduché spojení "máma stoji" 
a to pouze známá pod. jména a slovesa 

21. používá kombinaci podstatné 
jméno + přídavné jméno 
"velký míč" 

ne 

22. používá kombinaci podstatné 
jméno + zájmeno "můj hrníček" 

ne 

23. používá formy na vyjádření 
přivlastňování "moje" "otcův" 

ne 

24. začíná klást otázky "Co je to?" ne 

25. používá 40 - 50 slov ne, ale pasivní slovní zásoba je velmi 
veliká 

26. časuje slovesa např. "vidím" ne 



27. zná mnoho přídavných jmen ne 

28. zná mnoho sloves pouze pasivné 

29. když mluví o sobě používá 
zájmen 

ne 

30. používá osobní zájmena ne 

31. používá tři až čtyřslovní 
kombinace 

ne 

32. používá předložky na určení 
místa / na, pod,v,../ 

ne 

33. na požádání řekne své celé 
jméno a adresu 

pouze jméno a příjmení 

34. předměty určuje podle jejich 
použiti 

ne 

35. používá množné číslo ne 

36. na požádání povídá o minulých 
událostech 

ne 

37. správně používá minulý čas ne 

38. správně používá budoucí čas ne 

39. používá spojku "a" /stůl a židle/ ne 

40. správně používá předmětné 
konstrukce /pes honí kočku/ 

ne 

41. tvoři větu pomocí "ale"a "nebo" ne 

42. správné používá negaci/nepřijde/ velmi málo a pouze když to souvisí 
s jeho potřebami 

43. používá otázku "Proč?" ne 
44. správně používá nepřímou řeč ne 

45. na požádání souvisle mluví 
o svých nedávných zážitcích 

ne 

46. totéž, ale mluví o zážitcích 
sám od sebe 

ne 

47. pochopí jednoduché vtipy 
a jednoduché slovní hrátky 

ne 

48. když je třeba zeptá se na význam 
slov 

ne 

49. umí správně oslovit,pozdraví 
i vykáním 

ne 

50. mluví plynule a gramaticky 
správně 

ne 

2. EXPRESIVNÍ ŘEČ 
2.2. Neverbálni vyjadřování 

1. vede ruku dospělého k žáda- zcela výjimečné 
nému předmětu 



2. dotkne se, strčí do žádaného 
předmětu 

ano 

3. zvedne ruce,když se chce 
chovat 

ano 

4. z určité vzdálenosti ukáže na 
žádaný předmět 

ne 

5. to samé,mezitím se dívá 
směrem k dospělému 

ne 

6. pohybem napodobí jednoduchou 
potřebu /např. pohyb při pití/ 

ne, řekne si "pít" 

7. zápor vyjádří zavrtěním hlavy ne 

8. souhlas vyjádří kývnutím hlavy ne 

9. používá řadu různých výrazů 
tváře v souladu se situací 

ano 

10. používá několik /dosud 
nevyjmenovaných / gest při řeči 

ne 

11. používá několik /dosud 
nevyjmenovaných/ gest, aby 
nahradil řeč/např. zamává-
"pá-pá"/ 

ne 

Školní rok 2001/2002 

Rozvoj komunikace 

> Výrazně lépe funguje oční kontakt i sdílená pozornost (zaměří pohled na gesto, 

pokyn). 

> Snaží se o dodržení společenských norem (omluva při krknutí, kýchnutí). 

> Komunikativní užití řeči zlepšeno, ale stále jeví typické problémy. 

> Zlepšil schopnost projevení přání („budu hrát" - na upozornění požádá 

„prosím"), nesouhlasu či nejistoty (slovně se ohradí nebo řekne „nerozumím"). 

> Občas se však ještě z nejistoty uchyluje ke slovním stereotypiím nebo dává 

najevo odmítnutí nepřiléhavě, užitím stereotypní přenesené fráze („Vlaďko /= 

jméno TU/, neříkej nic" je schopen transformovat, když mu řeknu své jméno). 

> Hraje si se zvukem slov, artikulačně a intonačně experimentuje - zacházení se 

slovy jako se zvuky je patrné třeba i v tom, že dělí slovo v půli. 

> O svém prožívání není schopen referovat ani na bazálni úrovni (Co máš rád? Co 

se ti líbí?) 

> Struktura řeči zlepšena - občas už užije i zvratné „se", „si" nebo správné 

zájmeno včetně ,já". 

> Dysgramatismy nejsou časté („hraju si s hraček", „to já dokážeš"). 



> Užívá hlasitou řeč k regulaci chování - „Nespletli - musím snažit" nebo k sobě 

„No, maluj", „Hano, ať nespletl." 

Školní rok 2003/2004 

Rozvoj komunikace 

> Oční kontakt celkem funguje 

> Komunikativní užití řeči se zlepšuje pomalu. 

> Osloví (tyká), požádá o hračku, projeví přání „hrát na počítači" - přijme odkaz 

na pozdější dobu. 

> Odmítání úkolu většinou neformuluje přímo, ale zprostředkovaně („říkejte 

mamince, ať nemusím dodělat, on je hloupý"). Dokáže však i vymezit 

jednoznačně - „nechci, už bylo dost". 

> V porozumění slovům se projevuje typická doslovnost, vytržení z kontextu 

(např. na otázku „počítáš s tím, že budeme dělat...?" reaguje , já nechci počítat" 

nebo „co s ní?" - „sní tu kukuřici"). 

> Rozlišení osob v řeči není gramaticky spolehlivě diferencované. Sebe už 

převážně označuje první osobou. 

> Jako obranu v málo strukturované situaci užívá stále stereotypní promluvy -

zčásti zcela mimo kontext, zčásti adekvátní alespoň potud, že vyjadřují citové 

rozpoložení, hlavně negativní (útržky textů vyjadřujících odpor, agresi). 

> Hraje si se zvukem slov, artikulačně a intonačně experimentuje. 

> Reč po stránce obsahové bohatá, záliba v cizích slovech a méně běžných 

výrazech, zároveň trvají potíže v syntaxi. 

> Velmi dobrý vývoj fonemické analýzy - dokáže psát podle diktátu i slova 

náročné hláskové skladby. 



Příloha č. 5 Elektronické zdroje 

Příklady elektronických zdrojů poskytujících informace o autismu: 

http://www.msmt.cz/ 

http://www.vysocina.apla.cz/ 

http://www.ssvp.wz.cz/Texty/autismus.html 

http://www.autistickaskola.cz/autismus.html 

http://www.coeliac.cz/diskuze/temal87 

http://www.psizona.cz/canisterapie/cts 14.htm 

http://www.viap.cz/knihy/autismus.htm 

http://web.quick.cz/poulova/autismus.htm 

http://www3.okoun.cz/boards/aspergeruv syndrom a vysoce funkcni autismus 

http://www.pozitivni-novinv.cz/292.html 

http://medi.denicek.net/index.php? Action=Comment&RecordId=2 

http://www.apla.cz 

http://www.dobromvsl.cz/diagnozy/autismus.htm 

http://www.rain-man.cz/odkazv.asp 

http://www.volny.cz/autistik/ 

http://www.teacch.com/ 

http://www.autism-in-scotland.org.uk/ 

http://www.oneworld.org/autism uk/ 

http://www.lovaas.com/ 

http://www.spoa.org.pl/index.html 

http://rytmus.org/ 

http:// www, sposa. sk/ 

http://www.volny.cz/autistik/ 

http://www.msmt.cz/
http://www.vysocina.apla.cz/
http://www.ssvp.wz.cz/Texty/autismus.html
http://www.autistickaskola.cz/autismus.html
http://www.coeliac.cz/diskuze/temal87
http://www.psizona.cz/canisterapie/cts
http://www.viap.cz/knihy/autismus.htm
http://web.quick.cz/poulova/autismus.htm
http://www3.okoun.cz/boards/aspergeruv
http://www.pozitivni-novinv.cz/292.html
http://medi.denicek.net/index.php
http://www.apla.cz
http://www.dobromvsl.cz/diagnozy/autismus.htm
http://www.rain-man.cz/odkazv.asp
http://www.volny.cz/autistik/
http://www.teacch.com/
http://www.autism-in-scotland.org.uk/
http://www.oneworld.org/autism
http://www.lovaas.com/
http://www.spoa.org.pl/index.html
http://rytmus.org/
http://www.volny.cz/autistik/


Příloha č. 6 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava 





Příloha č. 7 Specifický vývoj řeči u dětí s autismem 

Věk v m. Jazyk a komunikace-

normální vývoj 

Jazyk a komunikace-

vývoj u dětí s autismem 

Broukání a samohláskové zvuky 

"Konverzace pomocí vokálů nebo 

vyhledávání pozice tváří v tvář 

rodičům.Objevují se souhláskové 

zvuky. 

Pláč je obtížné interpretovat 

Různá intonace při žvatlání včetně 

intonace otázek. 

opakování slabik /ba-ba-ba,ma-ma-

ma /. 

Objevují se gesta,kterými dítě 

ukazuje. 

Omezeně a neobvykle žvatlá 

/piští a kvičí/. 

Nenapodobuje zvuky, gesta a výrazy. 

12 Objevují se první slova. 

Při žvatlání používá větné intonace. 

Stále častěji popisuje slovné prostře-

dí.Hry se samohláskami.Používá 

gesta spojená se slovy, aby přilákalo 

pozornost,ukázalo předmět 

a vyjádřilo přání 

Mohou se objevovat první slova, 

ale nebývají používána smysluplně. 

Častý a hlasitý pláč,který se dá 

obtížně interpretovat. 

18 Slovník obsahuje 3 až 50 slov. 

Začíná skládat věty ze dvou slov. 

Význam slov není specifikován 

/např. "táta" používá pro všechny 

muže/. Používá jazyka, aby popsalo 

věc, činnost a vyjádřilo přání. 

Tahá lidi, aby dosáhlo pozornosti. 

Často opakuje a napodobuje slova. 

24 Občas spojí 3-5 slov / "telegrafická" 

řeč/.Tvoří jednoduché otázky 

/ "Kde je táta"/. Používá ukazovací 

Obvykle používá méně než 15 slov. 

Slova se objevují a zase mizí. 

gesta se nerozvíjí, jen výjimečně 



zájmeno "to",které doprovází ukáže na předmět. 

gestem. Častěji nazývá sebe sama 

jménem, ne zájmenem „já". 

Používá nesprávné zájmena. 

Není schopno zachovávat téma 

rozhovoru. Jazyk se zaměřuje na 

"tady a nyní". 

36 Slovní zásoba obsahuje asi 1000 Kombinace slov je velmi řídká.Může 

slov.Vétšinu gramatických pravidel opakovat fráze,ale nepoužívá kreativní 

/množné číslo,minulí čas,předložky,./ jazyk.Má zvláštní rytmus,tón,přízvuk. 

používá správně.V tomto věku jen Chybná artikulace se vyskytuje asi 

zřídka opakuje slova.Stále více u poloviny dětí,které používají řeč, 

používá v řeči slova "tam" a "potom", více než polovina nepoužívá jazyk 

Hodně se vyptává,často proto,aby smysluplně.Bere rodiče za ruku a ve-

pokračovalo v interakci, než aby de je k předmětům.Chodí na známé 

získalo další informace. Místo a chce určitý předmět. 

48 Používá komplexně strukturovanou Zřídka tvořivě kombinuje dvě nebo 

větu. Je schopno sledovat konverzaci tři slova. Přetrvává echolálie a je 

a přidávat nové informace. Žádá 

druhé,aby mu objasnili výroky. 

Přizpůsobuje kvalitu řeči posluchači 

/např. jednodušší jazyk pro 

menši dítě/. 

občas používána komunikativně. 

Napodobuje televizní reklamy. 

Vyjadřuje přání. 

60 Stále více používá odpovídající 

komplexně strukturované věty. 

Všeobecné ovládá gramatická 

pravidla. Je schopno posoudit 

správnost věty z hlediska gramatiky 

a je schopno provést opravy. 

Rozvíjí se porozumění žertům 

a sarkasmu,rozezná jazykovou 

dvojjazyčnost. Roste schopnost 

přizpůsobit jazyk hledisku a roli 

posluchače. 

Nerozumí a nevyjádří abstraktní 

představy.Nedokáže udržovat 

konverzaci. Nepoužívá správně 

osobní zájmena.Přetrvává echolálie. 

Otázky klade jen zřídka, pokud je 

klade, často je opakuje. Abnormální 

výška a rytmus hlasu. 

(Peeters 1998) 



Konkrétní deficit u osob s poruchou autistického spektra v jednotlivých aspektech 

jazyka: Využito materiálů APLA Praha. 

Fonetika: Porucha expresivní složky řeči: vývoj řeči je výrazně pod úrovní 

celkových mentálních schopností či není vyvinuta vůbec. 

Porucha receptivní složky řeči: sluchová verbální agnózie, rozumí pouze 

jednoduchým pokynům, dvoustupňový již nezvládne, dlouhá doba reakce 

na verbální instrukci. 

Artikulační obtíže - řeč dítěte pokud je vyvinuta může být natolik setřelá, 

že je až nesrozumitelná. 

Prozódie: Příliš vysoko nebo příliš nízko posazený hlas, monotónní mechanické 

vyjadřování připomínající řeč robota, obtíže v modulaci hlasitosti (řeč 

příliš nahlas nebo potichu, neschopnost ztišit či zesílit hlas na požádání), 

rytmus „staccato" nebo „legato". 

Syntax: Agramatismy v řeči, obtíže s používáním zájmen (obvyklá a nápadná 

bývá záměna první osoby za druhou a třetí, projevuje se ale i u dalších 

zájmen), potíže s přivlastňovacími zájmeny, s rody, časy, skloňováním. 

Sklon používat infinitiv, holé věty. Vynechávaní předložek, spojek. 

Nedostatečná slovní zásoba. Mechanické skládání slov do vět. 

Sémantika: Obtíže v chápání významu a široké škály všech funkcí komunikace, u 

těžších typů pochopení k čemu slova vůbec slouží. Typické abnormity u 

lidí s těžším typem poruchy. Logerrhea (slovní salát,nekoherentní řeč) -

změť volně vyslovovaných slov, básniček, reklam, písniček, pasáží 

z knih či úryvků pohádek, které nemají nebo mají přibližný komunikační 

význam. Echolalie (opakování slyšeného) - odložená (po delším čase) i 

bezprostřední.verbální autostimulace (hraní se slovíčky, neologismy, 

verbální rituály, nepřiměřené otázky, idiosynkratická řeč). 

Typické abnormity u lidí s lehčím typem poruchy: typickým rysem je 

tzv. literární přesnost (doslovné chápání slyšeného), která znemožňuje 

chápání otázek s otevřeným koncem, ironii, sarkasmus, žert, 

dvojsmyslnost. Matoucí mnohovýznamovost jazyka může být důvodem 



pedantického lpění na určitých slovech a obratech, opravování 

nespisovných výrazů, odmítání synonym a homonym. 

Pragmatika: Malá, žádná či nepřiměřená spontaneita konverzace. Nepochopení 

společenského významu konverzace. Společenská nepřiměřenost 

(nevhodné otázky, potíže s tykáním a vykáním, společenská faux pas, 

vulgarity sloužící k upoutání pozornosti). Verbální desinhibice bez 

ohledu na zájem a reakci posluchače (pervezní dotazování a ulpívání na 

tématech). Potíže s procesem konverzace (zahájení konverzace, 

předávání si slova, plynulost konverzace, ukončení konverzace). 


