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Abstrakt 

Název práce: Ovlivnění problémového chování u klientů s poruchami autistického 

spektra. 

 

Cíl práce: Kompletace podrobných informací o klientech s poruchami autistického 

spektra, kteří byli zařazeni do výzkumu, týkajícího se ovlivnění problémového chování 

u těchto klientů, zavedením dlouhodobého programu denních aktivit. 

 

Metoda: V diplomové práci byl realizován kvalitativní experiment, pomocí kterého byl 

sledován výskyt a četnost incidentů problémového chování u 4 klientů s poruchami 

autistického spektra po zavedení dlouhodobého programu denních aktivit. Jako hlavní 

metoda byla použita metoda zúčastněného pozorování. Ke sběru dat bylo použito 

behaviour observation chart (dále jen BOC). 

Výzkum trval po dobu 12 měsíců. Prvních 6 měsíců zahrnuje monitorování výskytu 

incidentů problémového chování před zavedením originálního programu aktivit. 

Druhých  6 měsíců zahrnuje monitorování výskytu incidentů problémového chování po 

zavedení dlouhodobého programu denních aktivit. 

Vliv programu byl hodnocen na základě záznamů v BOC. 

 

Výsledky: Z výsledků vyplývá, že po zavedení programu denních aktivit došlo 

k výraznému snížení četnosti incidentů problémového chování. 

U jednoho klienta došlo ke snížení výskytu problémového chování po zavedení 

originálního programu aktivit o 55 procent. U druhého klienta došlo ke snížení o 54,5 

procent. U třetího klienta, kterým byla žena, byl snížen výskyt problémového chování o 

18 procent. U čtvrtého klienta došlo ke snížení incidentů o 47 procent.   

 

 

Klíčová slova: autismus, poruchy autistického spektra, behaviour observation chart, 

originální program denních aktivit 
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Abstract 

Thesis title: The effects on challenging behaviours in clients with autistic spectrum 

disorders. 

 

Thesis aim: Completion of detailed information on clients with autism spectrum 

disorders who were enrolled in research on the effects of challenging behaviours in 

these clients by introducing long-term day care activity programme. 

 

Method: In the thesis, qualitative experiment was conducted to monitor the occurrence 

and frequency of incidents of challenging behaviours for 4 clients with autism spectrum 

disorders before and after the introduction of the original long-term day care activity 

programme. The participating observation was used as a main method. Behavior 

Observation Chart (BOC) was used to collect data. 

The research lasted 12 months in total. First 6 months involved monitoring of 

challenging behaviours occurrence before the original daycare programme was 

introduced and the other 6 months involved the same monitoring after the programme 

was introduced. 

The impact of that programme was evaluated on the basis of records in BOC. 

 

Results: The results show that after implementation of daycare activity programmes, 

the frequency of incidents of challenging behaviours significantly decreased. 

One client was to reduce the incidence of challenging behaviours after the introduction 

of the original day care activity programme by 55 percent. The second client was to 

reduce the incidence of behaviours by 54.5 percent. The occurrence of behaviours in 

third client, who was a woman, decreased by 18 percent. As for the fourth client, the 

incidence was reduced  by 47 percent. 

 

Key words: autism, autistic spectrum disorders, behaviour observation chart, original 

daycare activity programme.            
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Úvod 
 

      Autismus je celoživotní často velmi devastující postižení, které závažným 

způsobem ovlivní každou oblast  života postiženého. Celá řada postižených má 

problémy s chováním, které je označováno za rušivé či nepřijatelné (Howlin 1997). 

Práce s problémovým chováním je náročná a nekonečná avšak nemusí být tak silně 

stresující. Agresivita je a jako taková nemůže vymizet, avšak můžeme napomoci ji 

snížit a převést do společensky přijatelné formy, která není nebezpečná. Mnohdy klient 

volá stále se stupňující agresí po naplnění své základní potřeby a my si mnohdy 

myslíme, že je zlý, že nám chce škodit, je násilnický, nezvladatelný, a on vlastně nemá 

jiné komunikační kanály, jak říci, že něco potřebuje, že nesouhlasí s tím, co se děje či že 

se nudí. 

     Problémové chování je typické pro bezduché, nestimulující prostředí a často má také 

svůj základ ve stresujících zážitcích či situacích. Velké potíže vznikají tam, kde jsou 

postižení ponecháni sami sobě bez společenských podnětů a vhodných aktivit. Je proto 

důležité vyloučit nebo změnit podmínky prostředí, snažit se obohacovat jejich životní 

styl, zlepšovat sebeovládání a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Nabízet klientům 

více příležitostí pro využití volného času a získávání nových přátel (Jelínková 2001). 

Ve své diplomové práci jsem chtěl navázat na svou předešlou studii, kterou jsem 

realizoval v rámci své bakalářské práce. Jednalo se o propracování struktury volného 

času u jednoho klienta s autismem a následný vliv na jeho chování.  

Cílem diplomové práce bylo rozšíření původního výzkumu o další tři klienty 

s poruchami autistického spektra s cílem ověřit reliabilitu výsledků u větší skupiny.  

Vznik této diplomové práce byl podpořen mým pobytem v zahraničí, konkrétně v 

Anglii, kde  pracuji jako pečovatel v residenčním domě, ve kterém žijí 3 osoby 

s poruchami autistického spektra. Zde jsem 12 měsíců pracoval na výzkumu, ve kterém 

jsem se zaměřil na oblast problémového chování a možnosti jeho ovlivnění vhodně 

zvoleným programem denních aktivit.  

     Mým záměrem je poukázat v diplomové práci na vliv strukturovaného volného času 

na výskyt incidentů problémového chování u klientů s poruchami autistického spektra.       
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I. Cíl práce 

 
     Cílem této práce je sledování vlivu nově vytvořeného originálního dlouhodobého 

programu aktivit na výskyt problémového chování u klientů s PAS. 

 

II. Úkoly práce 

 
1. Načerpat teoretické znalosti z oblasti problematiky autismu a zvládání 

problémového chování. 

2. Vytvořit podrobné charakteristiky klientů a na základě zkušeností 

nabytých během práce s nimi vytvořit dlouhodobý program aktivit. 

3. Pozorování a monitorování změn chování klientů ve vztahu k nově vytvořenému 

programu aktivit. 

4. Porovnání výsledků 6 měsíčního monitorování výskytu incidentů problémového 

chování po zavedení originálního dlouhodobého programu aktivit s výsledky 6 

měsíčního monitorování před jeho zavedením.    

 

III. Hypotézy 

 
1. Předpokládáme, že je možné ovlivnit výskyt množství incidentů problémového 

chování u klientů s poruchami autistického spektra vhodně zvoleným, 

dlouhodobým programem aktivit. 

2. Výskyt incidentů problémového chování se bude měnit v závislosti na 

charakteru jednotlivých aktivit. 

3. Metoda nově zvoleného originálního programu aktivit bude mít obdobný vliv na 

všechny zkoumané klienty. 
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IV. Teoretická část 

 

1 Poruchy autistického spektra 

 

1.1 Historie 

 

V průběhu druhé světové války popsali autismus nezávisle na sobě dva lékaři. 

Prvním z nich byl americký psychiatr Leo Kanner, který si jako první člověk na světě 

všiml podobně nepřiměřeného chování u skupinky  několika dětí. Zvláštní projevy 

považoval za symptomy specifické samostatné poruchy, kterou nazval časný dětský 

autismus (Thorová 2006). 

Nezávisle na Kannerovi, popsal v roce 1944 vídeňský pediatr Hans Asperger 

podobnou symptomatiku u skupiny svých pacientů a shrnul ji pod názvem autistická 

psychopatie. Pojem autistická psychopatie byl později nahrazen termínem Aspergerův 

syndrom. Poprvé ho použila v roce 1981 britská lékařka Lorna Wingová (Thorová 

2006).   

Michal Hrdlička zmiňuje, že problematice pervazivních vývojových poruch značně 

uškodilo, že až do počátku 80.let pokračovaly dva ideově příbuzné koncepty nezávisle 

na sobě. Kateřina Thorová upozorňuje, že dodnes trvají diskuze o tom, zda je 

Aspergerův syndrom samostatnou nozologickou jednotkou, či pouze typem 

vysocefunkčního autismu. Řada nedorozumění a omylů byla završena hypotézou 

některých psychologicky orientovaných směrů, že dětský autismus je důsledkem 

chybné, citově chladné výchovy. Tato teorie byla založena na Kannerově poznámce o 

odtažitých, intelektuálně zaměřených rodičích autistických dětí, která nikdy nebyla 

potvrzena, avšak traumatizovala celou jednu generaci rodičů, kteří byli přesvědčováni o 

své vině (Thorová 2006).  

     Společnost si později uvědomila, že autismus není důsledek nevhodného působení 

rodičů a následné obranné reakce dítěte. Na jeho vzniku se patrně podílí několik 

faktorů: genetické dispozice, rizikové faktory spojené s těhotenstvím a porodem, 

neznámé a neidentifikovatelné genetické mutace a vliv prostředí (Richman 2001).       
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     Třebaže byl dětský autismus popsán Kannerem již v roce 1943, mimořádná 

pozornost je tomuto postižení věnována až posledních dvacet let.  

  

1.2 Vymezení pojmů 

 

Autismus 
     Autistická porucha neboli autismus je považován za vývojovou poruchu, která se 

projeví před třetím rokem života (Myles a kol., 2007). Autismus je jednou z 

nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Porucha vzniká na neurobiologickém 

podkladě (www.autismus.cz).  Třemi hlavními oblastmi, které jsou narušeny jsou: 

oblast sociální interakce, komunikace, a omezené, repetitivní, stereotypní zájmy a 

chování. Psychiatrická příručka mentálních postižení “Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders” klasifikuje autismus jako pervazivní vývojovou poruchu (APA, 

2000).  

     Některé osoby s autismem nemají žádné schopnosti komunikace, mají závažné 

kognitivní poruchy a potřebují stálou péči. Jiní mají omezené schopnosti komunikace a 

mírné kognitivní poruchy, ale stále potřebují značnou péči. Někteří však mají 

průměrnou až nadprůměrnou inteligenci a jejich obtíže jsou méně patrné. Obvyklé silné 

stránky u autismu zahrnují vizuální/prostorové schopnosti, systémové schopnosti, sklon 

k rutinně orientovanému chování a mechanické myšlení. Někteří lidé s autismem mají 

zvláštní talent a schopnosti, které se zdají neobvyklé v porovnání s adaptivními či 

jinými funkčními úrovněmi (Powers, 2000). 

 

Pervazivní vývojové poruchy 

     Pervazivní vývojové poruchy jsou obecným termínem pro skupinu specifických 

poruch charakterizovaných pervazivními (ovlivňující četná systémová prostředí) a 

závažnými poruchami ve vývoji sociální interakce, představivosti, verbální a neverbální 

komunikace, stejně tak jako limitované množství zájmů a aktivit s repetitivní tendencí 

(Tsai 1998). 

     Diagnostický a statistický manuál pro mentální postižení rozpoznává následující 

pervazivní poruchy: autistická porucha, Rettův syndrom, dětská desintegrační porucha, 

Aspergerův syndrom a nespecifická pervazivní vývojová porucha (Myles a kol., 2007). 
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     V důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují 

komunikaci, sociální interakci a symbolické myšlení, dochází k tomu, že dítě nedokáže 

vyhodnocovat informace stejným způsobem jako děti stejné mentální úrovně. Vnímá, 

prožívá, a tudíž se i chová jinak (Thorová 2006).       

     

Poruchy autistického spektra 

     Poruchy autistického spektra je řada příbuzných vývojových poruch, které začínají 

v dětství a přetrvávají do konce života. Poruchy autistického spektra mohou způsobovat 

široký rozsah symptomů, které jsou seskupeny do tří kategorií: problémy a potíže se 

sociální interakcí, poruchy mluveného jazyka a komunikačních dovedností, neobvyklý 

vzor myšlení a chování (www.nhs.uk). 

     Termín “spektrum” se používá, protože symptomy poruch autistického spektra se 

mohou lišit od dítěte k dítěti, a od mírných k těžkým poruchám. Velmi široce pojato, 

máme tři hlavní typy poruch autistického spektra: autistická porucha neboli autismus, 

Aspergerův syndrom, nespecifikovaná pervazivní vývojová porucha, někdy známá jako 

atypický autismus (www.nhs.uk).  

     U poruch autistického spektra se musí vyskytovat vždy kombinace projevů, pro 

diagnózu je stěžejní diagnostická triáda (Čadilová, Jůn, Thorová 2007). 

 

1.3 Epidemiologie 

     První epidemiologická studie autismu byla provedena Viktorem Lotterem v roce 

1966. Od té doby do dneška bylo provedeno přibližně 30 epidemiologických studií 

(Hrdlička, Komárek 2004).  

     Výsledky reprezentativních prací  publikovaných až do poloviny osmdesátých let 

ukazovaly nízkou prevalenci poruchy v rozmezí 2,3–4,8/10 000 obyvatel (Sadock a 

Sadock 1999). 

     Jednadvacáté století přineslo výsledky nových epidemiologických studií. Zejména u 

nejširší kategorie PAS byl zaznamenán dramatický nárůst počtu dětí, které obdržely 

diagnózu PAS. Čtyři publikované nezávislé výzkumy došly k přibližně stejným 

výsledkům (60/10 000 dětí). 

     Jedná se o děti, které vykazují autistické chování a byly diagnostikovány 

standardními výzkumnými nástroji (Thorová 2006). Věda si takto masivní nárůst počtu 

dětí s touto diagnózou vysvětluje zlepšením diagnostických metod v této oblasti. 
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     Doposud nejspolehlivější informace pocházejí z britské studie 57 000 dětí ve věku 

od 9 do 10 let. V této skupině se prokázala celková prevalence případů PAS něco málo 

přes 1 procento. Pokud by jsme se dívali pouze na případy autismu, pak je odhad 0,4 

procenta, z toho 0,2 procenta jsou případy splňující velmi úzká kritéria klasického 

autismu. Jiné formy PAS, zahrnující osoby s Aspergerovým syndromem představují 0,7 

procent (Frith 2008). 

     Pokud vezme odhad 1 procenta osob s PAS vážně, potom v USA s počtem obyvatel 

přes 280 milionů, dojdeme k ohromujícímu číslu 2 – 3 milionů osob majících některou 

s forem PAS. V UK s počtem obyvatel přes 60 milionů, by to znamenalo něco přes 0,5 

milionů osob s PAS (Frith, 2008). V České republice pak přes 100 tisíc osob s PAS.  

Thorová však uvádí počet osob s PAS v České republice pouze 50 tisíc.  

     Obecně platí, že vývojovými poruchami častěji trpí chlapci. Také autismus je u 

děvčat vzácnější. Nejčastěji uváděným poměrem jsou 3 až 4 chlapci s autismem na 1 

dívku (Thorová 2006).  

 

Diagnostická kritéria 

     K diagnóze neuropsychiatrických syndromů používá většina lékařů Diagnostic and 

Statistical Manual DSM, který připravila a aktualizuje American Psychiatric 

Association APA (Americká psychiatrická asociace). Diagnóza je nejčastěji určována 

na základě Diagnosticko-statistického manuálu DSM-IV. Zahrnuje dvanáct 

diagnostických kritérií rozdělených do tří kategorií: sociální interakce, komunikace, 

činnosti a zájmy (Richman 2001).  

     Dalším používaným diagnostickým manuálem je definice autismu podle Světové 

zdravotnické organizace uvedená v – ICD 10 (International Classification of Diseases), 

u nás je užíván pod označením MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí). 

Diagnostická kritéria manuálů DSM-IV a MKN-10 jsou velmi podobná, důvodem je 

snaha o dosažení diagnostického konsensu. 
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1.4 Klasifikace pervazivních vývojových poruch  

 
1.4.1 Dětský autismus 

     Dětský autismus popsal v roce 1943 Leo Kanner, který charakterizoval děti 

s vrozenou neschopností vytvořit obvyklý, biologicky podmíněný kontakt s lidmi, proto 

je někdy také nazýván Kannerův syndrom nebo Kannerův autismus (Nesnídalová 

1995). 

     Dětský autismus tvoří jádro PAS a je jednou z nejzávažnější poruch dětského 

mentálního vývoje (Thorová 2006). Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových 

funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. 

Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, 

sociální interakce a představivosti (www.autismus.cz). 

     Stupeň závažnosti poruchy bývá různý, od mírné formy až po těžkou. Problémy se 

musí projevit v každé části základní diagnostické triády. Kromě poruch v klíčových 

oblastech sociální interakce, komunikace a představivosti mohou lidé s autismem trpět 

mnoha dalšími dysfunkcemi, které se projevují navenek odlišným, abnormním až 

bizarním chováním (Thorová 2006). 

     Nápadné je lpění na neměnnosti, vykonávání zvláštních rutin, příchylnost 

k neobvyklým předmětům. Chybí přátelské emoční reakce, pohled do očí, objevuje se 

strach z neškodných věcí, dítě mívá záchvaty vzteku a agrese, samo se zraňuje 

(např. kousání zápěstí, fackování se, bouchání do hlavy či hlavou o zeď). Chybí 

spontaneita a tvořivost při hře. Objevují se abnormální smyslové reakce. Přibližně 

u 80 % postižených je přidružena mentální retardace, polovina nezíská nikdy funkční 

řeč. Asi u třetiny se vyskytuje současně epilepsie. 

 

1.4.2 Aspergerův syndrom 

     Termín Aspergerův syndrom prosadila v roce 1981 Lorna Wing, nahradil původní 

termín autistická psychopatie od Hanse Aspergera, který tuto poruchu popsal jako první 

v roce 1944. Jedná se o koncepčně nejdiskutovanější jednotku z okruhu PAS (Hrdlička, 

Komárek 2004). Je obtížné u určité hraniční skupiny odlišit, zda se jedná o Aspergerův 

syndrom nebo jen o sociální neobratnost (Thorová 2006). 
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     Stejně jako všechny poruchy autistického spektra, i Aspergerův syndrom zahrnuje 

obtíže ve třech významných oblastech. Jedná se o oblasti sociální interakce, 

komunikace a chování (Myles a kol. 2007). Zatímco jedinci s nízkofunkčním autismem 

vykazují jen malou touhu po sociální interakci a spontánní komunikaci, jedinci 

s Aspergerovým syndromem jsou typicky docela komunikativní a často dychtiví po 

výměně informací. Od “zdravých” jedinců se odlišují tím, že mají špatné sociální 

dovednosti, kvalitu mluveného jazyka a neobvyklé návyky a chování. Protože 

symptomy u osob s Aspergerovým syndromem jsou méně zřetelné než u osob 

s autismem, je většina dětí s Aspergerovým syndromem diagnostikována až po nástupu 

do základní školy a v některých případech i později (Attwood 1998). Většina expertů se 

shoduje, že Aspergerův syndrom není samostatnou formou postižení, ale formou 

vysokofunkčního autismu (Myles a Simpson 2002).     

     Největší potíže mají osoby s Aspergerovým syndromem v oblasti sociálních vztahů, 

někdy se v souvislosti s Aspergerovým syndromem používá termín sociální dyslexie. 

Tito lidé obtížně chápou sociální pravidla, chybí jim empatie, nechápou potřeby 

druhých lidí, působí egocentricky, snadno podléhají stresu,  těžko vyjadřují své pocity, 

mívají rigidní myšlení a mnohdy šokující poznámky, díky nimž jsou často považováni 

za nevychované a provokující. Většinou však touží po navazování přátelských i 

partnerských vztahů, v čemž ale často díky svým nedostatkům v sociální oblasti 

selhávají, trpí mnoho z nich depresemi (Attwood 2005). 

     V některých případech řeší tyto problémy potom alkoholem, výjimkou nejsou ani 

pokusy o sebevraždu. Existuje ale také spousta lidí s Aspergerovým syndromem, kteří 

žijí normální život a chodí do zaměstnání. Část z nich si najde partnera a založí rodinu 

(Thorová 2006). 

 

1.4.3 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

     Poruchy, které obsahují některé prvky autistické symptomatologie, ale nesplňují 

všechna kritéria autismu, Aspergerova syndromu či dětské dezintegrační poruchy. 

     Bližším popisem ostatních PAS se zde nebudu zabývat, jelikož to pro potřeby této 

práce není nezbytné. Výše jmenované jsou nejčastěji se vyskytující PAS, s ostatními 

bychom se mohli setkat jen velmi zřídka. 
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1.5 Dělení autismu 

     Pro praxi je důležité dělení autismu na vysoce funkční, středně funkční a 

nízkofunkční (Hrdlička a Komárek 2004).  

 

Vysoce funkční autismus 

     Ačkoli velmi často užívaný rodiči i profesionály, termín vysoce funkční autismus 

není správnou diagnózou. Dříve se tento termín používal pro osoby s autismem, kteří 

měli alespoň nějaké řečové schopnosti. Dnes se tento termín užívá u osob s autismem 

bez mentální retardace s IQ nad 70. Podle odhadů nejméně 25 - 33 % osob s autismem 

spadá do kategorie vysoce funkčního autismu. (Attwood, 2006).  

 

Středně funkční autismus 

     Středně funkční autismus zahrnuje jedince s lehkou nebo středně těžkou mentální 

retardací, kde je více patrno narušení komunikativní řeči a v klinickém obraze přibývá 

stereotypií (Hrdlička a Komárek 2004).  

 

Nízkofunkční autismus 

     Toto je nejzávažnější forma autismu. U dětí s touto formou autismu se porucha 

vývoje projevuje již v prvních měsících života. U těchto dětí často nedochází k rozvoji 

použitelného mluveného jazyka. Jejich vnímavý jazyk často předstihuje mluvený jazyk, 

ale i ten většinou zůstává velmi špatný. V nejlepších případech komunikují pomocí 

velmi málo použitelné verbální komunikace, někdy se naučí používat obrázkové knihy, 

komunikují pomocí ukazování nebo taháním dospělých za ruku, apod. Nikdy si 

nevytvoří pevnou vazbu k rodičům, jednají s lidmi stejně jako s věcmi. Mají smyslově-

motorické symptomy (mávání, točení se, vydávají opakovaně stejné zvuky, apod.), které 

mohou přetrvávat až do dospělosti (Attwood, 2006).  

     Naštěstí je tato forma autismu velmi vzácná, a zahrnuje jen asi 5–10 procent ze 

všech případů (Attwood 2006).     
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1.6 Charakteristické rysy autismu 

 

1.6.1 Teorie mysli 

     Teorie mysli se vztahuje ke schopnosti rozumět  lidským duševním stavům jako jsou 

city, víra, či úmysly, které jsou odlišné od našich vlastních. Existují dvě úrovně teorie 

mysli. První v pořadí zahrnuje schopnost k tomu, předpovídat duševní stav někoho 

jiného (např. Myslím, že Lucie myslí), druhá úroveň zahrnuje schopnost předpovídat 

duševní stav člověka o duševním stavu jiného člověka (např. Lucie myslí, že Petr 

myslí). Teorie myšlenkové hypotézy u osob s poruchami autistického spektra shledává, 

že osoby s tímto postižením mají obtíže nebo nejsou vůbec schopni vnímat touhy, 

záměry, či víru ostatních lidí. Důsledkem tohoto deficitu je neschopnost osob s PAS 

vyvinout a porozumět sociálním vztahům a vhodně reagovat na požadavky společnosti 

(Cumine, Leach a Stevenson, 1998).       

 

1.6.2 Narušení reciproční sociální interakce 

     Narušení sociální interakce se projevuje nezájmem (přesněji neschopností) dítěte 

navázat věku přiměřený kontakt s lidmi, resp. běžným způsobem reagovat na snahu o 

sociální interakci (Lechta 2003). Je důležité si uvědomit, že zhoršení v sociální existenci 

a vtazích je kvalitativní nemusí se jednat o úplné chybění sociálního chování 

(Neurologie pro praxi 2006). Osoby s PAS nerozlišují jednotlivé sociální situace a 

nerozumějí jejich smyslu, také nerozpoznají vhodnost nebo nevhodnost chování 

vzhledem k situaci. 

Zdravé děti si už od prvních týdnů osvojují sociální chování, což je základem pro 

rozvoj mnoha dalších dovedností. Reagují odlišně na živé bytosti a na předměty, reagují 

na lidskou řeč a vytváří si typickou vazbu k matce. U dětí s PAS tomu bývá jinak díky 

odlišnostem ve vnímání (Hrdlička, Komárek 2004). Řada dětí se daleko více a 

soustředěněji zajímá o předměty než o osoby (Neurologie pro praxi 2006). Odmítají 

fyzický kontakt. Později si lidé s autismem vytvářejí vztah k rodině a svým blízkým, 

často je ale tento vztah nestandardní (Hrdlička, Komárek 2004). 

     Lidé s PAS obvykle nejsou schopni porozumět a správně reagovat na city a emoce 

někoho jiného, nejsou schopni sdílet emoce a zkušenosti, mají problém s vyjadřováním 

svých vlastních pocitů, s neverbálními klíči a dochází u nich ke špatné integraci 
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sociálního, emočního a komunikačního chování v rámci interpersonálních vztahů. 

Sociální vztahy jsou příliš složité a nemají přesná, neměnná pravidla, proto jsou pro lidi 

s PAS těžko pochopitelné a matoucí, nebo dokonce nepříjemné a ohrožující (Howlin 

1997). 

Lidé s PAS jsou často společností považováni za divné, podivínské, nevychované 

nebo bezcitné. Většinou neumějí podvádět a lhát a těžko rozlišují, kdo je k nim 

nezdvořilý a zlý, proto mohou být i lehce zneužitelní (Howlin 1997).  

 

1.6.3 Narušení komunikační schopnosti 

Narušení komunikačních schopností se projevuje ve verbální i neverbální oblasti. U 

převážné většiny dětí s PAS je vývoj řeči opožděný, resp. řeč se nevyvine vůbec. U dětí 

schopných verbální produkce se mohou vyskytnout některé projevy typické pro PAS 

(Lecha 2003). Mnoho osob s PAS nekomunikuje i proto, že nechápe funkci a možnosti 

komunikace. Je tedy třeba jim ukázat k čemu komunikace slouží a co jim může přinést.  

 

Verbální komunikace 

U většiny lidí s autismem se objevují výrazné problémy ve vývoji řeči. Až u 

poloviny se nikdy nerozvine dostatečně použitelná komunikační řeč, tehdy volíme jiný 

způsob komunikace podle schopností konkrétního jedince (např. pomocí předmětů, 

fotografií, obrázků, piktogramů nebo posunků) (Hrdlička, Komárek 2004). Pokud se řeč 

vyvíjí, nacházíme v jejím vývoji zpravidla určité odlišnosti oproti zdravým dětem. 

Často bývá vývoj řeči opožděn nebo v některých případech může chybět dětské žvatlání 

a později přicházejí rovnou celá slova nebo dokonce věty. Většinou ale jedinec nechápe 

jejich význam a nedokáže jich využít ke komunikaci. Velmi častý je výskyt echolálie, 

kdy osoba opakuje vše, co slyší  (Howlin 1997).  Příčinou opoždění řeči je často i 

odlišný způsob myšlení. Lidé s autismem myslí v detailech, proto přiřazují slova 

jednotlivým vizuálním detailům (např. naučí-li se na červeném jablku, že to je jablko, 

nepovažuje žluté jablko také za jablko, pokud se soustředil na barvu apod.) (De Clercq 

2007).  

V řeči osob s PAS můžeme najít určité abnormality. Mohou mít špatnou výslovnost, 

monotónní hlas, zvláštní rytmus řeči a někdy mluví jako roboti. Časté bývají problémy 

v užívání zájmen. Obzvláště děti o sobě často mluví ve druhé nebo i ve třetí osobě, 
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přestože role nezaměňují. Tento problém se většinou časem upraví, někdy ale může 

přetrvat.  

     Někdy se objevují různé agramatismy, holé věty, problémy se skloňováním, s časy 

nebo vynechávání předložek nebo spojek, které někteří nechápou, představují pro ně jen 

nesmyslné zvuky (Vermeulen 2006). Někteří si vytvářejí svá vlastní slova, neologismy, 

která mají určitou vnitřní logiku (např. střihadlo = nůžky, kráječ = nůž) (Thorová 2006). 

Velké potíže může přinést doslovné chápání a problémy s porozuměním abstraktním 

výrazům jako “brzy”, “možná” atd., nepřesnost těchto výrazů může u některých jedinců 

vyvolat extrémní úzkost. Pokud jsou lidé s PAS nejistí nebo v úzkosti, objevuje se často 

repetitivní způsob řeči, echolálie, čímž se snaží tito lidé zvládnout situaci, uklidnit se 

(Howlin 1997). Velké problémy mívají s udržením konverzace, se spontaneitou a 

reciprocitou v komunikaci, proto vedou spíše monolog a neberou v úvahu reakce druhé 

osoby. Často se objevuje ulpívání na tématech, mluvení mimo kontext nebo odpovědi 

na řečnické otázky. Nepochopení společenského významu, společenské přiměřenosti a 

absolutní upřímnost vyvolává často řadu nepříjemností a  rozpaků (Thorová 2006). Lidé 

s PAS také většinou neumějí vyprávět, je to spíše přesný popis události bez zapojení 

svých vlastních prožitků (Vermeulen 2006).  

 

Neverbální komunikace 

V oblasti neverbální komunikace jsou deficity lidí s PAS skutečně závažné, jak 

v jejím vyjadřování, tak v porozumění neverbálním signálům. Velmi problematicky 

dekódují význam neverbální komunikace u druhých, nereagují standardním způsobem 

na běžné sociální signály, jako například oční kontakt, úsměv a mimiku obličeje 

(Thorová 2006). Zpravidla nejsou schopni rozlišovat jednotlivé výrazy vyjadřující 

určitý emoční prožitek, nechápou jejich význam. Nebývají schopni empatie, nerozumějí 

emočním projevům jiných lidí, nedovedou odhadnout jejich pocity a ladění. Pro osoby 

s PAS je velmi obtížné navázat vztah s druhými lidmi, nechápou např. mimiku druhých 

lidí, neumí s nimi navázat přirozený kontakt, často mají přímo odpor k fyzickému 

kontaktu.   

     Sami také neumějí neverbální komunikaci využívat ke komunikaci. Děti, ale i 

někteří dospělí, mají často problémy s ukazováním a běžná gesta užívají jen sporadicky, 

spíše v naučených situacích. Pokud jde o mimiku, můžeme se u lidí s autismem setkat 

s hypomimií nebo jen s několika výrazy základního emočního prožívání (např. hněv, 

lítost, radost) (Thorová 2006). Někdy mimika neodpovídá situaci, což může vést 
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k nedorozuměním a nepříjemnostem (Howlin 1997). Oční kontakt bývá špatný, mnoho 

jedinců se mu vyhýbá, je ale nacvičitelný.  

     Držení těla je také v některých případech neobvyklé a nepřirozené, vzdálenost při 

rozhovoru bývá nestandardní. Převážně u dětí, ale nejen u nich, se také objevuje fyzická 

manipulace s druhými, kdy se snaží použít jejich ruku jako nástroj (ukazují jeho rukou 

na dálku nebo v knížce, užívají ruku k otevření dveří, apod.) (Thorová 2006). Jelikož 

tvoří neverbální komunikace převážnou část komunikace, je vhodné lidem s PAS podle 

možností objasnit alespoň základní neverbální projevy. Lze použít názorné ukázky, 

fotografie, obrázky, vysvětlení v konkrétních situacích, praktické nácviky, kdy se 

například i určité výrazy mohou nacvičovat před zrcadlem (Attwood 2005). 

 

1.6.4 Omezené, repetitivní a stereotypní vzorce chování, zájmů a 

         aktivit 

Omezené, repetitivní a stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit částečně 

odpovídají “úzkostně-obsesivní touze po stálosti prostředí” popsané Bannerem (Lechta 

2003). Pro PAS je charakteristické opoždění vývoje či rozdíly ve vývoji představivosti 

(APA 2000). Obtíže v oblasti představivosti se prvně projevují jako neschopnost 

předstírané hry, která je typická pro dětskou vývojovou úroveň. Omezené, repetitivní, a 

stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit jsou další problémy spojené s nedostatkem 

představivosti. Představivost je proces produkce myšlenek a duševních obrazů, které 

neexistují a které jsme neprožili. Dále představivost zahrnuje rekombinaci zkušeností 

k flexibilnímu, kreativnímu a pohotovému řešení problémů (Wolfberg, 2003). Lidé 

s narušenou oblastí představivosti, postrádají schopnost abstrakce, jsou hyperrealističtí. 

Nemají představivost, aby mohli přejít od konkrétní věci ke zevšeobecnění. Díky 

neschopnosti generalizovat se často stává, že nedokáží získané vědomosti a dovednosti 

využít v jiném prostředí a v jiné situaci, než v té, kde se je naučili (Jelínková 2001). 

Abstraktní pojmy jako například čas, velikost nebo pocity jsou pro ně těžko 

pochopitelné. To samozřejmě výrazně omezuje jejich činnosti, aktivity a celkové 

využití jejich schopností. Vyhýbají se změnám, jelikož pro ně bývají frustrující, 

uchylují se ke stereotypním činnostem, vytvářejí si rituály, které jim pomáhají zvládat 

napětí a úzkost (Howlin 1997).  
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V dětství se díky narušené představivosti nerozvíjí klasická hra, která je základem 

pro další učení (Hrdlička, Komárek 2004). Děti se obvykle nezajímají o běžné hračky, 

protože nevědí, k čemu jsou. 

     Často je užívají nestandardním způsobem – zajímají se o jejich určité části, kterými 

se dá pohybovat, hází s nimi, rozbíjejí je (Hrdlička, Komárek 2004). Pro děti s PAS 

bývají většinou vhodné nejrůznější zvukové hračky, skládačky nebo pro některé hračky 

reálné (De Clercq 2007). Musíme je ale tyto hračky naučit používat. Většina dětí s PAS 

je schopna pouze manipulační nebo konstrukční hry (Thorová 2006). Chybí kreativní 

obrazná hra, kdy je napodobována realita (Neurologie pro praxi 2006). Pouze u 20 % se 

rozvíjí symbolická hra, hra “na něco”, jelikož je příliš složitá (Thorová 2006). I 

v pozdějším věku většinou přetrvávají potíže s vyplněním volného času funkční 

rozvíjející aktivitou, jelikož díky narušení představivosti nebývají lidé s PAS schopni 

plánovat a vytvořit si vlastní program.  

     Typické jsou stereotypní a repetitivní motorické manýry např. třepání rukama, 

kroucení, zvláštní poťukávání hřbety prstů nebo nehty, tleskání, běhání po špičkách a 

dozadu. Patologií tyto projevy mohou být až po 2 letech věku. Dotýkají se a čichají k 

věcem. Rychle a obratně řadí hračky dle velikosti, barvy, tvaru. Rozsvěcují a zhasínají 

světla, pouští vodu či jsou fascinovány přeléváním vody z jedné nádoby do druhé, 

otvírají a zavírají stále dokola dveře. Velmi častým stereotypem zvláště u 

nízkofunkčních autistů je neskrývané a nadměrně časté sebeukájení (Neurologie pro 

praxi 2006). 

 

1.7 Přidružené vady a obtíže 

     PAS mohou být a často bývají kombinovány s jinými poruchami či handicapy 

psychického i fyzického rázu. Může se s ním kombinovat cokoliv, některé poruchy jsou 

však v autistickém spektru častější. 

 

1.7.1 Mentální retardace 

     Lidé s autismem a příbuznými poruchami mají velmi rozdílnou úroveň intelektových 

schopností. Většina z nich je současně i mentálně retardovaná, a to asi v 75 % případů 

(IQ pod 70) (Hrdlička, Komárek 2004). Mentální retardace je vrozený stav, který se 

vyznačuje omezením rozumových a adaptivních schopností, jinými slovy nedošlo 

k přiměřenému a úplnému rozvoji mentálních schopností člověka (Čadilová, Jůn, 
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Thorová 2007). Lidé s mentální retardací mají potíže s adaptací a flexibilitou myšlení. 

Retardace přináší také behaviorální, sociální i emocionální problémy. Mentální 

retardace a PAS jsou dva rozdílné syndromy, ačkoli se mohou částečně překrývat 

(Thorová 2006). 

 

1.7.2 Epilepsie 

     Mezi nejčastější komorbidity (současný výskyt více nemocí) patří epilepsie. Až 40 % 

pacientů s PAS trpí epileptickými záchvaty a až 50 % má specifickou epileptickou 

abnormitu v EEG. Snad i proto, že funkční a morfologické postižení u PAS bývá 

nejvíce patrné v limbickém systému, ve frontálních a temporálních lalocích, tedy 

strukturách výrazně epileptogenních. Přítomnost souběžných epileptických záchvatů je 

tím vyšší, čím vyšší je průměrný věk postižených (Neurologie pro praxi 2006). U 

jednoho z pěti až šesti předškolních dětí s PAS se objeví epilepsie už v prvních letech 

života. U dalších  20 % se epilepsie (někdy velmi mírného charakteru) objeví v pubertě 

či těsně po ní. V dospělosti asi 40% postižených trpí nebo alespoň jednou prodělalo 

epileptický záchvat (Gillberg, Peeters 1995). 

 

1.8 Průběh a prognóza 

     PAS ovlivňují všechny vývojové oblasti dítěte. I když se diagnóza může v průběhu 

let změnit, většina dětí zůstává s diagnózou PAS po celý život. V průběhu vývoje dítěte 

s PAS se některé charakteristiky a symptomy mění, mohou se měnit i terapeutické 

přístupy, může se měnit i hloubka postižení (Richman 2001). 

     Příznaky PAS bývají nejvýrazněji vyjádřeny v období třetího až pátého roku života. 

O něco později, v době nástupu školní docházky, lze u dětí s PAS  pozorovat určitou 

diferenciaci mezi vztahem k rodičům a k ostatním lidem. U méně postižených dětí 

dochází během základní školní docházky k získání určitých komunikativních a 

sociálních dovedností. V adolescenci u některých dětí pozorujeme zhoršení 

behaviorálních projevů, zatímco u menší části dětí dochází naopak ke zlepšení 

symptomatiky (Hrdlička, Komárek 2004). Existují případy, kdy se dítě s PAS podařilo 

dovést na úroveň zdravých vrstevníků. Většinou jsou však pokroky menší, v průběhu 

učení se objevují nové symptomy (Richman 2001).  I v dospělosti přetrvávají výrazné 

nesnáze v sociálních situacích, a to dokonce u nejlépe fungujících jedinců. Přibližně dvě 

třetiny lidí s PAS zůstanou i v dospělém věku závažně handicapováni a zůstanou trvale 
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závislé na péči rodiny nebo institucí. Jen asi třetina lidí s PAS má předpoklady alespoň 

částečné samostatnosti (Hrdlička, Komárek 2004). 

     Při zkoumání prognózy postižení byly identifikovány dva významné faktory pro 

dobrou prognózu: existence použitelné komunikativní řeči ve věku pěti let a dobré 

intelektové vybavení (Hrdlička a Komárek 2004).         

 

1.9 Možnosti rozvoje 

 

1.9.1 Vzdělávání 

     Vzdělávání klientů s PAS nelze chápat jen jako rozvoj akademických dovedností, ale 

v mnohem širších souvislostech. Podle některých odborníků se u postižených s PAS 

rozvine schopnost učit se až po pubertě, musíme tedy počítat s celoživotním 

vzděláváním (Jelínková 2001). 

     Existuje mnoho praktických průvodců pro vzdělávání osob s vysocefunkčním i 

nízkofunkčním autismem. Naštěstí existují i efektivní učební programy pro osoby 

s velmi těžkou formou autismu. Jednou z forem učení je tzv. aplikovaná behaviorální 

analýza, pomocí které jsou vhodné schopnosti a chování vyučovány pomocí teorie učení 

(Frith, 2008). Behaviorální terapie předpokládá, že určité  chování je spouštěno faktory, 

které mu předcházejí a udržováno faktory, které po něm následují (Thorová 2007). 

Vhodnou metodou mohou být i hudební a výtvarná terapie. Logopedie může enormně 

pomoci ke zlepšení artikulace a používání mluveného slova. Žádná terapie není tak 

jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát a je zapotřebí řádně vyškolených 

terapeutů a učitelů. Správnou volbou je mnohdy kombinace několika metod (Sher 

2009).   

     Vzdělávání a rozvíjení schopností klienta je též vhodné podle strategií TEACCH 

programu. Tento výchovně-vzdělávací program pro děti s PAS je dostatečně znám, jsou 

k dispozici všechny příslušné metodické příručky (Jelínková 2001). 

     Bližším popisem vzdělávacích metod pro klientů s PAS se zde nebudu zabývat, 

jelikož to pro potřeby této práce není nezbytné.   
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1.9.2 Pracovní uplatnění 

     Podpora zaměstnanosti osob s PAS je všeobecně považována za nejlepší ochranu 

před sociálním vyloučením. V praxi je však jejich zaměstnanost velký oříšek, který 

vyplývá z povahy tohoto postižení. Osoby s PAS totiž nedokáží spolupracovat s 

ostatními lidmi, většinou nejsou schopni respektovat pracovní ani sociální hierarchii 

(Zdravotnické noviny 2004). 

     Úprava pracovišť není náročná, je ale třeba, aby vedoucí i spolupracovníci byli dobře 

o povaze tohoto zdravotního postižení informováni a vedeni k pochopení svého kolegy 

(kolegyně).   

 

Při zaměstnání osoby s PAS jsou důležitá tato hlavní opatření:  

 adaptace pracovního prostředí (důsledná strukturalizace a vizualizace prostoru a 

času)  

 individuální hodnocení dovedností a schopností tohoto pracovníka podle testů 

AAPEP (specifické testy pro autisty)  

 individuální pracovní zácvik, dlouhodobá dopomoc a podpora  

 pracovní zařazení se provádí podle speciálních testů (Psychoedukační profily 

pro dospívající a dospělé s autismem) (Jelínková 2000).  

Možné pracovní pozice 

 chráněné dílny  

 chráněná pracoviště  

 podporované zaměstnání  

     Bližším popisem pracovního uplatnění klientů s PAS se zde nebudu zabývat, jelikož 

to pro potřeby této práce není nezbytné.   
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1.9.3 Volný čas 

     Častou chybou při péči o dospělé klienty s PAS je skutečnost, že si pečovatel 

neuvědomí, že tito postižení si neumí zorganizovat svůj volný čas a jakákoliv možnost 

výběru je pro ně extrémně obtížná (Jelínková 2001). Přestože si lidé svůj volný čas 

plánují samostatně, u osob s PAS s tím nelze počítat a je jim třeba volný čas plánovat 

podobně jako jiné činnosti. Prováděná činnost musí mít předvídatelný začátek i konec. 

Klient si činnost pro volný čas musí umět zvolit, ale to u lidí s PAS není samozřejmostí.  

Pokud si nejsme jisti, že je schopen si vybrat sám, začneme s výběrem ze dvou činností, 

o nichž víme, že jednu má rád a druhou ne. Tím mu jednak výběr usnadníme, jednak se 

přesvědčíme, že výběr chápe (Čadilová, Jůn, Thorová 2007). 

     Mnohé činnosti, které vyžadují určitou úroveň sociálních dovedností (soutěže, hry 

apod.), jsou pro osoby s autismem jen obtížně zvládnutelné, často nesnesitelné (hluk, 

nepředvídatelnost, mnoho lidí po hromadě, změna apod.).  

Takováto situace může u člověka s PAS vyvolat velké množství stresu, který vyústí 

v afektivní a mnohdy i agresivní chování (Čadilová, Jůn, Thorová 2007). 

 

Volný čas strukturovaný 

     Strukturovaný volný čas zahrnuje takové aktivity, které jsou organizovány 

personálem. Klienti si ve většině případů dokážou na základě svých zájmů vybrat 

některý z nabízených zájmových kroužků (výtvarné, pohybové apod.). Pokud se výběr 

nepodaří, pak bychom měli klienta zařazovat do kroužku na základě toho, co rád dělá. 

Lépe obstojí tam, kde bude moci pracovat individuálně a nebude nucen kooperovat 

s ostatními klienty (Čadilová, Jůn, Thorová 2007). 

     Zvláštní pozornost je třeba věnovat společensky trávenému volnému času, protože 

tento čas je často zdrojem specifických problémů (Jelínková 2001). Jakmile zařadíme 

klienta s PAS do kroužku, kde bude muset spolupracovat minimálně s jedním klientem, 

jedná se již o sociální činnost a je zřejmé, že se klient dostane do problémů, a to 

zejména ve chvíli, budeme-li při činnosti improvizovat. Proto je vhodné ze 

společenských aktivit či her vybírat takové, u nichž se dá zjistit určitá předvídatelnost, 

možnost použít vizuální podněty a stanovit jednoduchá pravidla. Nejméně vhodné jsou 

např. míčové kolektivní hry (složitá pravidla, nepředvídatelnost, potřeba improvizace 

apod.) Vhodnější variantu představují hry, které mají jednoduchá pravidla. V rámci 

organizovaného volného času se v zařízeních uskutečňují vycházky a výlety. Při 
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takových aktivitách lidé s PAS daleko lépe obstojí, jsou-li předvídatelné, to znamená, že 

dopředu vědí, kdy se daná vycházka či výlet uskuteční (pomocí denního režimu), kam 

se půjde (např. ukázat fotografii daného místa) a co se tam bude dělat (opět pomocí 

vizualizace). Pro řadu klientů  může smysl takové akce dávat její praktické využití 

(např. cestou něco koupíme v obchodě) anebo motivace (bereme si s sebou svačinu, 

kterou cestou sníme, navštívíme restauraci nebo cukrárnu za účelem občerstvení apod.) 

Někteří lidé s PAS mají problém opustit budovu, výhodné je odvézt je z budovy autem 

(jízda autem je pro ně většinou motivující) a pak pokračovat pěšky (Čadilová, Jůn, 

Thorová 2007). 

 

Volný čas nestrukturovaný 

     V době volného času klient může provádět jakoukoli aktivitu, aniž by ohrožoval sebe 

a ostatní klienty. Nestrukturovaný volný čas zařazujeme do denního režimu úplně stejně 

jako jiné aktivity. Tato doba slouží k relaxaci klientů, a proto by měla být zařazována 

několikrát během dne (Čadilová, Jůn, Thorová 2007).  

Podrobněji se možnostmi využití volného času věnuji v praktické části. 

 

1.10 Residentní péče 

     V době kdy děti rostou v dospělé jedince, rodiče čelí problémům jak nejlépe vyhovět 

jejich potřebám a jak nejlépe poskytnout podporu pro vhodné životní uspořádání. 

V důsledku složitosti a různorodosti PAS, žádný jednotlivý residentní léčebný postup 

není vhodný pro každého klienta s PAS. U jedinců s PAS je nutné při plánování 

kontinuity služeb zhodnotit jejich individuální síly a potřeby. Podnět pro podporu 

většiny residentních programů vzešel od rodičů a učitelů, kteří měli starosti o 

budoucnost svých dětí a studentů, kteří přecházeli z dětského věku do dospělosti 

(Grandin a Barron, 2005).   

     Při výběru residentní podpůrné péče je pro rodinu a osobu s PAS nutné zvážit 

následující. Nejprve je důležité zjistit jaké jsou cíle a poslání konkrétního residentního 

domu o kterém uvažujete a zvážit, zdali se shodují s vašimi potřebami. Každé zařízení 

má svou vlastní filozofii a je důležité, aby se shodovala s vašimi potřebami a potřebami 

vašeho dítěte. Zadruhé je nutné toto zařízení navštívit a přesvědčit se zdali opravdu 

vyhovuje vašim představám. Prohlídka tohoto zařízení vám pomůže zjistit jaké kvality 

zařízení nabízí, poskytne vám formální i neformální rozhovor se zaměstnanci, kteří vám 
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poskytnou informace o tom, jakým způsobem je s klienty zacházeno a jaká péče je jim 

poskytována. Zatřetí je nutné zjistit, zdali toto zařízení nabízí správný typ a úroveň 

služeb pro vaše dítě. Pro osoby s PAS je extrémně důležité, aby žili ve vhodném 

prostředí, měli kolem sebe řádně kvalifikované pečovatele, který rozumí potřebám 

jednotlivých klientů. Na závěr je dobré si promluvit s rodinami, jejichž dítě žije v tomto 

zařízení. Toto je velmi dobrá cesta jak se dozvědět o kvalitách konkrétního zařízení a o 

službách které poskytují (Myles a kol., 2007).     

     Rozhodování o vzdělávání, zaměstnání a formě ubytování v pozdějším věku není 

jednorázovou záležitostí. V diskusích o potřebách a právech osob s PAS jsou lidé často 

velmi zmatení, neboť autistické spektrum je záležitostí velmi rozsáhlou. Není možné 

udělat obecné ustanovení, které zachytí vše. Rozmanitost služeb, které jsou potřeba 

zachytit je enormní (Frith 2008).  

 

1.11 Problémové chování 

     Vzhledem k tomu, že praktická část mé práce ze zabývá problematikou 

problémového chování u osob s PAS, tuto část zařazuji jako samostatnou kapitolu.     

     Chování je pozorovatelný projev vnitřních funkcí organismu. To v praxi znamená, že 

chování je formou komunikace a může být reakcí na vnější nebo vnitřní situace. 

Například tzv. sebestimulační chování je obecně považováno za funkci stimulace mysli 

a smyslů, stejně jako funkci seberegulační. Toto chování je považováno za odpověď na 

vnitřní podmínky organismu. Na druhou stranu, jestliže máme hlučnou místnost a klient 

si zakrývá uši, reaguje tím na vnější podnět. Je důležité si uvědomit, že veškeré chování, 

zahrnující nežádoucí či nevhodné chování, je formou komunikace. Jakákoli intervence 

zaměřená na konkrétní chování bude neúspěšná, pokud nebude rozpoznáno, co nám  

tímto konkrétním chování chtěl jedinec sdělit (Briesmeister a Schaefer, 2007).      

     Podle analýzy chování, má problémové chování čtyři funkce: únik a vyvarování se, 

získání pozornosti, smyslovou a materiální. Únik a vyvarování se, se vztahuje 

k chování, které je určené k vyhnutí se určité osobě nebo úniku od provedení zadaného 

úkolu. Chování, sloužící k vyhledání pozornosti, zahrnuje touhu po získání pozitivní či 

negativní pozornosti. Smyslové a materiální funkce  slouží k vyhledání smyslového či 

materiálního podnětu (Stone, 2004).          

     Problémové chování se projevuje různými způsoby, v různých frekvencích, s různou 

intenzitou a z různých důvodů, může být naučené nebo mít biologický základ, proto je 
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vždy nutná podrobná analýza. Nejčastěji se projevuje formou sebepoškozování, 

agresivitou, destrukční činností, afektivními záchvaty, výraznou stereotypní činností a 

rituály. Jeho nejčastějšími příčinami bývají deficity v komunikaci, odlišné vnímání a 

myšlení nebo nevhodné prostředí a přístup (Thorová 2006). 

Velmi časté jsou také problémy s jídlem. Mnozí mají tendenci k vybíravosti v jídle 

nebo naopak k přejídání a jedení nejedlých věcí. Někdy se objeví i problémy se 

sexuálním chováním, nejčastěji masturbace na veřejnosti nebo nepřiměřené navazování 

kontaktu s člověkem, který vzbudil sexuální zájem, což může vést k řadě závažných 

problémů (Thorová 2006; Howlin 1997).  

 

1.11.1 Ovlivnění problémového chování 

     Aby bylo možné problémové chování u klientů s PAS účinně odstranit, je třeba se 

zbavit příčin tohoto chování. Nejlepší cestou je problémovému chování předcházet 

(prevence) formou specializovaných metod práce a vlastního přístupu k lidem s 

autismem. Jinými slovy, nesnažit se člověka s PAS za každou cenu přizpůsobit daným 

podmínkám, ale spíše dané podmínky přizpůsobit člověku s PAS (Čadilová, Jůn, 

Thorová 2007).  

Důležitým faktorem při péči o osoby s PAS je vhodně zvolená intervence. 

Rozlišujeme adaptivní intervenci, preventivní intervenci a následnou intervenci. 

Adaptivní intervence slouží ke zlepšení adaptability dítěte vytvářením žádoucích 

dovedností, o kterých víme, že zmenšují riziko vzniku problémového chování. Při 

preventivní intervenci se snažíme přizpůsobit prostředí tak, aby vyhovovalo potřebám 

autistické osoby, aby se cítila bezpečně. Následná intervence se zaměřuje na odstranění 

problémového chování (agresivita, sebezraňování, stereotypní chování, ulpívavé 

vyžadování obsedantního dodržování rituálů, senzomotorická hypersenzitivita, afektivní 

záchvaty nebo extrémní odmítání sociálního kontaktu) (Hrdlička, Komárek 2004).    

     Neaverzivní postupy jsou komplexní soubory behaviorální pomoci, které nepůsobí 

klientům nepříjemné pocity či dokonce bolest. Využití neaverzivního postupu předchází 

důkladná analýza chování a následuje snaha o vytvoření či posilování alternativního 

žádoucího chování či o redukci nebo eliminaci problémového chování. Mezi 

neaverzivní techniky patří preventivní opatření, různé techniky zpevňování a 

modifikace životního stylu postižených. Tyto postupy ovlivňují chování nepřímo a 

jejich výsledky nejsou ihned patrné. Zato však mají trvalý účinek (Jelínková 2002). 
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     Averzivní techniky vyvolávají u postiženého nepříjemné až bolestivé pocity. Dnes se 

soustřeďují pouze na nejvážnější problémy chování (agresivita nebezpečná životu). 

Častým argumentem pro použití této techniky je ten, že pokud touto technikou docílíme 

v chování žádoucí změnu, může se postižený lépe zařadit do společnosti. Mezi 

odborníky však panuje shoda, že je třeba vždy upřednostnit metodu neaverzivní 

(Jelínková 2002). 

 

1.11.2 Specifické postupy korekce chování 

 

Prevence nežádoucího chování 

     Ovlivnění chování předem je velmi výhodné, protože eliminuje nutnost užití 

averzivních postupů po záchvatu nepatřičného chování a získáme okamžitou kontrolu 

nad chováním. Důkladnou analýzou obvykle zjistíme, že sledované chování se objevuje 

jen za určitých podmínek a působením určitých podnětů. Známe-li stimulující 

podmínky, pak můžeme snížit frekvenci nežádoucího chování omezením nebo dle 

možností úplným vyloučením stimulujícího podnětu z každodenního programu klienta.  

     I když je tato technika velmi žádoucí a slibná, má bohužel některá omezení. Někdy 

se nepodaří určit všechny podněty, které vyvolávají nevhodné chování, některé 

provokující prvky nelze z programu vyloučit a do třetice, postižený často nereaguje na 

stejný podnět stejným způsobem (Jelínková 2002). 

 

Ovlivňování důsledků autistického chování 

A) Působení na deficity  

Pozitivní posilování – je technika, která posiluje žádoucí chování tím, že po tomto 

chování dostane postižený odměnu. Výběr odměny by měl být ponechán pokud možno 

na klientovi. 

Negativní posilování – v tomto případě posilujeme žádoucí chování tím, že po tomto 

chování vynecháme pro klienta nějakou nepříjemnou činnost. 

Podněcování – se týká postupů, kde je klient veden k tomu, aby reagoval určitým 

způsobem. Podněcování může mít různé formy: slovní povzbuzování, fyzická 

manipulace nebo dopomoc při plnění úkolu. U podněcování je velmi důležité, aby bylo 

funkční a vedlo ke správnému typu chování a aby bylo postupně oslabováno a nakonec 
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úplně eliminováno v momentě, kdy klient dosáhne takové úrovně, že zvládne činnost 

bez dopomoci. 

Modelování – je postup, který se využívá k vytváření nových návyků či dovedností. 

Řetězení – je technika, kterou využíváme při nácviku komplexnějších úkolů. Při tomto 

postupu si rozdělíme celý úkol do několika jednodušších kroků a tyto kroky postupně 

nacvičujeme, až klient zvládne celý postup sám. Každý krok je třeba upevnit a teprve 

potom přistoupit k nácviku dalšího kroku. Rozeznáváme dvě formy řetězení.  

Přímou, kdy nácvik začínáme prvním krokem. Zpětnou, kdy nácvik začínáme krokem 

posledním. Obě formy řetězení jsou stejně účinné, záleží na schopnostech a 

dovednostech postiženého a charakteru a obtížnosti úkolu. 

 

B) Působení na excesy 

Vyhasínání – je postup, při kterém přestaneme posilovat nějakou činnost. Například 

pokud si dítě vynucuje pozornost křikem, v žádném případě se mu nesmíme věnovat. 

Jakmile by dítě dosáhlo svého cíle, šlo by o pozitivní posilování nevhodného chování a 

za takových okolností nelze očekávat pokles nežádoucího projevu. U tohoto postupu jde 

o dlouhodobý proces, nevhodné chování bude ustupovat pomalu a na počátku terapie 

pravděpodobně dojde k dočasnému zvýšení nežádoucí aktivity. Dítě bude 

pravděpodobně snažit o návrat starých pořádků.    

Společenský nesouhlas – (zavrtění hlavou, hlasité ne) je nejmírnější a bezpečnou 

formou trestu. Musíme však dávat pozor, aby takto vyjádřený nesouhlas nevhodné 

chování spíše neposiloval. Některý klient dává přednost negativní pozornosti před 

ignorováním. 

Trest odmítnutím – je forma potrestání, která využívá dočasné odmítnutí či odnětí 

pozitivního stimulu. Při nevhodném chování ztratí dítě něco, co má rádo. 

Trestný čas – time out je další velmi používaný způsob potrestání, který má redukovat 

nevhodné chování. Po nevhodném chování následuje časový úsek, kdy je klientovi 

odepřen jakýkoliv pozitivní stimul. Je nezbytné věnovat pozornost následujícím 

faktorům. Zaprvé délce trvání time out. Průměrný časový úsek se pohybuje mezi 5 až 

20 minutami. Zadruhé je třeba zvážit, jestli je time out pro klienta opravdu trestem. 

Klient, který se vyhýbá společnosti, bude rád ve svém pokoji. Time out musí být méně 

příjemný a méně podnětný než time in. 

Přesycení – je způsob, který využívá podmíněný averzivní podnět, ale vyhýbá se 

averzivním podnětům fyzickým. Tohoto postupu využíváme k nácviku alternativního 
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chování. Klient záměrně a opakovaně rozlévá čaj – musí utřít nejen stůl, ale celou 

podlahu.  

Zvažujeme-li jakou intervenci zvolit, platí obecně, že optimální terapeutický přístup 

je ten, který klienta nejméně obtěžuje a přesto je účinný. Výběr konkrétní intervence 

závisí na tom:  

- je-li klient schopen pochopit vztah mezi chováním a odměnou či mezi chováním 

a trestem 

- je-li intervence možná v daném prostředí – sociální validita 

- jak je problém náročný (Jelínková 2002) 

 



V. Experimentální část 

 

2 Metody výzkumu 

 

     V této diplomové práci byl realizován kvalitativní experiment. Cílem kvalitativního 

výzkumu je mimo jiné shromáždění podrobných informací k porozumění chování lidí a 

zjištění důvodů pro konkrétní lidské chování. Kvalitativní metoda výzkumu vyšetřuje 

otázky typu “proč” a “jak”, ne pouze otázky typu “co”, “kdy” a “kde”. Z tohoto důvodu 

jsou pro tento typ výzkumu používány menší, ale zato účelově zaměřené vzorky, spíše 

než velké množství vzorků (Denzin a Lincoln 2005). Kvalitativní výzkum je používán 

k pochopení lidských postojů, chování, hodnotových systémů, zájmů, motivací, kultuře 

a životního stylu (www.qsrinternational.com). Kvalitativní výzkum je často používán 

pro vyhodnocování postupů a programů, neboť pomocí něho můžeme zodpovědět 

některé důležité otázky mnohem efektivněji než při použití kvantitativních přístupů 

(Pope a Mays 2000). 

     Experiment je vědecká metoda, ve které jsou kontrolovány všechny proměnné 

veličiny tak, aby se z jejich změn daly vyvodit kvantitativně vyjádřitelné závislosti. 

Pravý experiment musí být opakovatelný a ověřitelný (Hartl a Hartlová 2000). 

Kvalitativní experiment se uskutečňuje zásahem do procesu, předmětu v přirozeném 

prostředí, sledováním vlivu zásahu, záznamem a analýzou záznamu (web.fhs.utb.cz). 

Experiment se využívá k podpoření či vyvrácení již existující teorie nebo nově vzniklé 

hypotézy. Obvykle se experiment používá k testování hypotézy, nicméně se též může 

využít k testování otázky či testování předchozího výsledku. Pokud je experiment 

pečlivě vedený, může ve výsledku buď podpořit nebo vyvrátit hypotézu. Nikdy však 

nemůže hypotézu s jistotou potvrdit (http://en.wikipedia.org).   

     Metodou výzkumu byla metoda zúčastněného pozorování. Zúčastněné pozorování je 

formou pozorování, kdy je pozorovatel jedním z aktérů procesů a jevů, které pozoruje 

(je jejich součástí). Mezi pozorovatelem a pozorovanými jevy dochází k interakci. 

Výhodou je bezprostřední zkušenost se situací a pozorovanými jevy, získání 

perspektivy aktérů (http://is.muni.cz/).  
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     Formou shromažďování dat pro tuto diplomovou práci byl monitorovací formulář 

BOC (behavioral observation chart), pomocí něhož byl sledován počet a frekvence  

výskytu  incidentů problémového chování u 4 klientů s PAS před a po zavedení 

originálního dlouhodobého programu aktivit. 3 z těchto klientů žijí v residenčním domě 

v Newbury, jeden z nich žije v residenčním domě v Readingu. Výsledky výzkumu 

tohoto klienta jsem použil z mé bakalářské práce. Na tomto výzkumu se podílel celý 

tým zaměstnanců residenčních domů v Newbury a Readingu, organizátoři denních 

aktivit a tým psychologů. 

  



3 Metody sběru dat 

 

BOC (behavior observation chart) 

 

     BOC je monitorovací formulář, který vyplňují všichni zaměstnanci a poukazuje na 

specifické, pozorovatelné problémové chování jednotlivých klientů. Mohou to být různé 

druhy problémového chování zahrnující fyzickou agresi, slovní agresi, antisociální 

chování, sebepoškozování, ničení vybavení a jiné závažné poruchy chování. 

     BOC používají všichni zaměstnanci společnosti řídící oba residenční domy (tým 

psychologů, jednotliví zaměstnanci residenčního domu, management a jiní relevantní 

odborníci), k monitorování  individuálních poruch chování, k určování příčin takového 

chování a k zaznamenávání změn v chování. Tyto informace jsou velmi důležité z 

důvodu poskytnutí detailů o spoušťových bodech, příznacích a signálech a jsou posléze 

začleňovány do intervenčních postupů  pro zvládání problémového chování. Též 

umožňují týmu pracovníků určit efektivitu preventivních a následných intervencí. 

     BOC by měl zaznamenávat jakékoliv projevy problémového chování jednotlivých 

klientů a měl by být vyplněn co nejdříve po incidentu. 

     Monitorovací formulář BOC byl sestaven týmem psychologů před 7 lety. Sestaven 

byl z důvodu nutnosti sběru informací o poruchách chování klientů, aby na ně mohli co 

nejrychleji a co nejefektivněji reagovat.  

V různých obměnách a pod jiným názvem se podobné monitorovací formuláře 

používají ve většině společnostech zabývajících se péčí o mentálně postižené klienty. 

 

Popis kategorií chování užívaných v BOC   

Antisociální chování: Chování které by potenciálně mohlo obtěžovat, zranit nebo 

rozrušit okolní osoby. Např. plivání, rozmazávání výkalů, masturbace, krádeže jídla. 

Fyzická agrese: Agrese směřovaná vůči jiným osobám nebo objektům. Např. kopání, 

tahání, strkání, fackování, mlácení, štípání a kousání. 

Sebepoškozování: Agrese směřovaná vůči klientovi samému, obvykle vedoucí ke 

zranění. Např. kousání, škrábání, mlácení, fackování, štípání sám sebe nebo požívání 

věcí, které nejsou určené k jídlu. 
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Slovní agrese: Toto může mít formu hlasových vyjádření jako např. křik, nadávání, 

jekot, nevhodné (urážlivé) komentáře. 

Ničení zařízení: Akt agrese vedoucí k ničení zařízení, buď jejich vlastní nebo patřící 

někomu jinému. Např. rozbíjení věcí (talíře, židle, apod.), vytahávání věcí ze zdí, 

shazování věcí, trhání oblečení. 

Jiné: Jiné projevy chování které nejsou pokryty předchozími kategoriemi. např. 

předstírání záchvatu, utíkání, kálení na podlahu, nepatřičné gestikulování. 

 

     Kompletní formulář BOC naleznete v příloze č.1 a č.2. 

 



4 Charakteristika výzkumného prostředí 

 

4.1 Charakteristika residenčního domu 

 

Residenční dům v Newbury 

     Residenční dům v Newbury je velký venkovský dům registrovaný pro 8 klientů, 

nabízející dlouhodobou péči dospělým klientům se středními až těžkými poruchami 

učení a kombinovanými vadami. Tento dům je umístěn v nádherné venkovské krajině. 

     Ubytování se skládá z velkého obývacího pokoje, kuchyně, jídelny, centrální 

kanceláře, přízemí se 3 ložnicemi a oddělenou koupelnou. V prvním patře je dalších 5 

ložnic a 2 oddělené koupelny. Z obývacího pokoje je vstup na dřevěnou verandu a do 

velké zahrady, která je ideálním místem pro letní aktivity a poskytuje klientům 

uvolňující a bezpečné prostředí.  

     V areálu residenčního domu je též budova pro denní aktivity s prostory pro umělecká 

řemesla, informační techniku a vzdělávání, smyslovou stimulaci, relaxaci a hudbu. 

V rámci budovy pro denní aktivity je též malá kuchyň a venkovní areál pro sport a 

zábavu. 

     K dispozici jsou též 2 vozidla, která se využívají pro volný čas, rekreační a 

vzdělávací výlety a pro společenské aktivity. 

     V residenčním domě momentálně žije 8 klientů. Věkové rozmezí klientů je 29 – 55 

let. Potřeby každého z nich byly pečlivě posuzovány, aby bylo zajištěno, že prostředí a 

poskytované služby uspokojivě naplňují individuální potřeby klientů. 

      

Residenční dům v Readingu 

     Residenční dům v Readingu je rozlehlý izolovaný dům s 10 ložnicemi, 

vyzdobenými podle individuální volby klientů. Dům je situován v tichém a klidném 

prostředí. 

     Dále jsou v domě 2 obývací pokoje, kuchyň, 1 velká jídelna, 1 malá jídelna, 1 velká 

užitná místnost, 3 koupelny a 2 samostatné záchody. Navíc je zde velká, dobře 

udržovaná zahrada se skleníkem pro zahradnické práce. V areálu residenčního domu je 

též budova pro denní aktivity s prostory pro umělecká řemesla, informační techniku a 

vzdělávání, smyslovou stimulaci, relaxaci a hudbu. V rámci budovy pro denní aktivity 

je též malá kuchyň a venkovní areál pro sport a zábavu. 
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     Residenční dům nabízí středně dlouhou až dlouhodobou péči 10 klientům (mužům) 

s poruchami učení a komplexními potřebami zahrnující: poruchy chování, autismus, 

sebepoškozování, četné fyzické poruchy, epilepsii, smyslové poruchy a poruchy 

komunikace. 

     Věkový rozsah 10 klientů žijících v residenčním domě je mezi 32 – 66. Potřeby 

každého z nich byly pečlivě posuzovány, aby bylo jisté, že prostředí a poskytovaný 

servis řádně naplňuje potřeby klientů. 

      

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 
     Výzkumný soubor tvořili 4 klienti (3 muži a 1 žena) s diagnózou poruchy 

autistického spektra. 3 z těchto klientů žijí v residenčním domě v Newbury, 1 klient žije 

v residenčním domě v Readingu.   

4.2.1 Základní informace 
 

Klient RLS 

     RLS je muž ve věku 40 let s diagnózou poruchy autistického spektra. Byla u něho 

též diagnostikována těžká porucha sluchu a nemá žádnou schopnost verbální 

komunikace. 

     RLS komunikuje pomocí znakového jazyka tzv. Makatonu. Přestože používá ke 

komunikaci pouze základní Makaton, zdá se, že rozumí mnohem více, než komunikuje. 

Většinou když něco potřebuje, uchopí pečovatele za ruku a dovede ho tam kam 

potřebuje. Ve většině případů se jedná o jídlo nebo pití. 

     RLS je často obezřetný ve společnosti neznámých lidí (např. nových zaměstnanců) a 

trvá mu několik měsíců, než si na ně zvykne. Obecně mnohem lépe reaguje na ženy než 

na muže a někdy se po projevu problémového chování mnohem rychleji uklidní, je-li ve 

společnosti pečovatelky.  

     Kontakt s rodinou je velmi nepravidelný. Často nemá kontakt s rodinou po dlouhou 

dobu. Jeho bratr ho navštěvuje při zvláštních příležitostech jako jsou Vánoce nebo 

narozeniny. Občas ho navštíví jeho advokát. 

     RLS má několik rituálů, které vykonává každý den. Byl zpozorován jak vypíná 

všechny elektrické spotřebiče a světla, když je v kuchyni. Je též velmi zaujatý 

skládáním věcí do komínků (např. časopisy ležící volně na stole) a rovnáním židlí do 

správné pozice v jídelně. Dále bylo zaznamenáno nezvyklé zaujetí sluncem a měsícem. 
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Při mnoha příležitostech byl pozorován, jak na ně po dlouhou dobu upřeně hledí. Velmi 

zřídka projevuje zájem o něco jiného než jídlo nebo pití. Jeho velmi omezená 

neverbální komunikace a projevy problémového chování se velmi často vztahují k jídlu 

a pití.  

     RLS využívá osoby výhradně k dosažení svých potřeb. Jeho repertoár výrazů tváře je 

velmi limitovaný. Nikdy se nedělí o své prožitky a předměty s ostatními klienty či 

pečovateli. Zdá se, že nemá žádné chápání sociálních pravidel a abstraktních konceptů 

jako jsou čas nebo nebezpečí.    

 

Klient AD 

     Klient AD je muž ve věku 29 let s diagnózou těžké poruchy učení a poruchy 

autistického spektra. Do residenčního domu v Newbury se přistěhoval v roce 2001. 

     AD je schopen komunikovat pomocí velmi limitované verbální komunikace a 

základních znaků znakového jazyka, tzv. Makatonu. AD má sklony zahajovat sociální 

interakci pouze, pokud to slouží k určité funkci (např. k získání jídla nebo pití od 

pečovatelů) a obecně nemá motivaci vytvářet jakýkoli jiný sociální kontakt. Zdá se, že 

AD poměrně dobře rozumí mluvenému jazyku a reaguje patřičně na slovní instrukce a 

pokyny. Nicméně je velmi důležité při komunikaci s ním, používat zřetelný a 

jednoduchý jazyk spolu se znaky Makatonu.   

     AD je schopen samostatně vykonat aktivity denní péče, nicméně mnohdy potřebuje 

velkou dávku povzbuzení, aby tyto aktivity provedl adekvátně. 

     Zdá se, že AD velmi rád tráví čas samostatně, odděleně od ostatních klientů i 

pečovatelů. Velmi omezenou dávku času tráví aktivitami s ostatními klienty.   

     Můžeme u něho pozorovat rituál kývání trupem zepředu dozadu. Tento rituál 

projevuje v obou případech, když je rozrušený, i když je spokojený. AD má velké 

zaujetí pro jídlo a pití, a pokud není monitorován je schopen zkonzumovat velké 

množství jídla. 

  

Klientka SV 

     SV je žena ve věku 46 let indického původu s diagnózou Aspergerův syndrom a 

epilepsie. V residenčním domě v Newbury žije od roku 1997 a je velmi dobře 

obeznámena s domem i jeho okolím. 

     SV se umí mýt, najíst a napít nezávisle na pomoci pečovatelů. Její porozumění 

mluvenému jazyku je na velmi dobré úrovni. SV nikdy sama nezahajuje interakci a 
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používá mluvený jazyk velmi doslovným způsobem, např. když se jí zeptáte “Jak se 

máš”, odpoví, “SV dobrá žena dneska”.  

     SV ráda tráví čas vybarvováním, luštěním osmisměrek a sledováním televize. Též 

má ráda hudbu, návštěvy domova, návštěvy restaurací a ráda se hezky obléká. Více než 

vše ostatní má SV ráda dárky a často je vyžaduje velmi nevhodným způsobem. SV lépe 

spolupracuje se zkušenějšími pečovateli. 

     Paní TV je matka SV a je velmi důležitou součástí jejího života. SV v minulosti žila 

v několika institucích a pečovatelských domech. Při mnoha příležitostech uvedla, že se 

jí v residenčním domě ve kterém žije nelíbí, a že by raději bydlela doma. Nikdy však 

neuvedla důvod, proč je tomu tak. 

     SV neprojevuje své emoce. Často prokazuje sníženou schopnost sebekontroly, např. 

pokud něco chce, musí to dostat hned a teď. Nemá ráda dotyk, odpovědnost a možnost 

volby. Pouhá nabídka možnosti výběru z více než tří typů pití může způsobit projev 

problémového chování. Změna v denní rutině působí SV velké potíže. SV nerada dělá 

věci, které jí nebaví a svůj odpor dává najevo nevhodným chováním. SV má 

problém vypořádat se s blížícími se událostmi, např. velmi ji znepokojuje, jakmile se 

blíží den, kdy jezdí nakupovat. Zdá se, že pocity úzkosti u SV,  tvoří základ projevů 

problémového chování. Jakmile u SV dojde k projevům problémového chování, jsou 

velmi intenzivní a mohou trvat velmi dlouho. Její chování v důsledku rozrušení, může 

potencionálně způsobit problémové chování u ostatních klientů v residenčním domě. 

 

Klient BH 
 
     Jedná se o muže ve věku 62 let s diagnózou nízkofunkční autismus s omezenou 

schopností komunikace. Od 23. listopadu 2006 žije v residenčním domě v Readingu, 

kam byl přestěhován z nemocnice v Basingstoku. O jeho historii není k dispozici 

mnoho záznamů, neboť nemá žádný kontakt s rodinou.  

Klient má svůj vlastní pokoj, který je čistý, komfortní, odrážející jeho volbu mít v něm 

minimální počet věcí. Zdá se, že na život v residenčním domě si již zvykl a je tu 

šťastný. Klient BH má občasné projevy problémového chování v oblasti: antisociálního 

chování, fyzické agrese, ničení zařízení. Klientův zdravotní stav je celkově dobrý.    

     Klient je podporován v udržování a rozvíjení dovedností důležitých pro život. Je mu 

poskytována celoroční 24 hodinová péče. Klient BH je fyzicky aktivní, schopen si pro 
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sebe udělat spoustu věcí sám. Má však velmi omezený rozsah pozornosti a je nutné, aby 

byl pod stálým dohledem. 

 

4.2.2 Komunikace klientů 

     

Klient RLS 

     Klient RLS má velmi omezenou schopnost komunikace. Není schopen jakékoli 

verbální komunikace a ještě k tomu má poruchu sluchu. Ačkoli se to nikdy neprokázalo, 

předpokládá se, že klient RLS je prakticky hluchý. Klient dokáže velmi omezeně 

komunikovat pomocí obrázků a to jen v případě, pokud chce něco k pití. K ničemu 

jinému obrázky nepoužívá. Nejlepší cestou jak komunikovat s RLS je makaton. Klient 

rozvinul schopnost používat základní znaky makatonu a rozumí množství znaků, ale 

bohužel sám je používá jen velmi zřídka. Jde tedy víceméně o jednostrannou 

komunikaci. Komunikace z jeho strany spočívá většinou ve vedení pečovatelů za ruku 

k místu jeho zájmu.  

     Zdá se, že RLS nerozezná a nechápe co znamená určitý výraz v obličeji ostatních 

lidí. On sám nedokáže v dané situaci vhodně vyjádřit své emoce. Pravděpodobně má též 

limitovaný stupeň porozumění gestům ostatních lidí. RLS nepoužívá komunikaci 

k sociálním účelům, komunikuje čistě k dosažení svých potřeb. 

     Ačkoli klient nemá schopnosti verbální komunikace, je možné určit jeho náladu 

podle výrazu v obličeji a dle projevů chování. Díky tomu můžeme posoudit, jaké 

aktivity si užívá a které nikoli.  

 

Klient AD 

     Klient AD má poměrně dobrou schopnost komunikace s ostatními. Má velmi dobrou 

schopnost porozumění, ale je nutné komunikovat s ním prostřednictvím krátkých a 

stručných vět. AD rozumí 1 až 2 klíčovým slovům.  

     Schopnost verbální komunikace je u něho omezená. Dokáže používat klíčová slova 

jako auto, procházka, oběd, večeře, záchod, postel, koupel, atd., která vkládá do 

jednoduché věty “Já chci ……”. Bohužel ne vždy však používá verbální komunikaci 

zcela efektivně, to znamená, že opakuje tyto věty, a přitom věci které říká dělat nechce.  

AD též komunikuje prostřednictvím pohybů celého těla a používáním gest.  
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     Velkou snahou je přimět klienta k používání makatonu a obrázkového 

komunikačního systému. Klient by měl být povzbuzován k používání těchto 

komunikačních systému, bohužel však nedochází k žádným pokrokům, neboť klient 

nejeví ochotu ke spolupráci. 

     Posoudit náladu v jaké se klient nachází lze pomocí jeho chování a výrazů obličeje. 

Pokud je v dobré náladě, poměrně vehementně se houpe trupem dopředu a dozadu a 

vydává rozjařené zvuky. Často u něho též můžeme vidět jak se nahlas směje. Naopak, 

když je ve špatné náladě nebo ho něco nebaví, vydává sténající zvuky. V extrémních 

případech začne velmi hlasitě křičet a výraz ve tváři signalizuje, že je rozrušený.  

     Mimo jiné i díky tomuto můžeme zjistit, které aktivity si užívá a které naopak nemá 

příliš v lásce. 

 

Klientka SV 

     Schopnost komunikace klientky SV je na velmi dobré úrovni. Klientka komunikuje 

verbálně, hovoří v celých větách, avšak velmi doslovným způsobem.  Umí též číst a 

napsat velkou řadu slov, z nichž některá umí zařadit i do vět. Má i velmi dobrou 

schopnost porozumění mluvenému jazyku.  

     I přes všechny tyto schopnosti, působí komunikace s SV značné problémy, často 

vede ke zvýšení pocitu úzkosti a k projevům problémového chování. Z tohoto důvodu je 

nezbytné se při komunikaci s SV, řídit nezbytnými zásadami. Je nutné na ni hovořit 

pomalu, jednoznačně a nedávat příliš mnoho informací najednou. Měli bychom se 

vyvarovat používání frází, které si může klientka vyložit doslovně, např. “Počkej 

vteřinu”. Dále bychom se měli vyvarovat opakovaných otázek. Velké problémy 

způsobuje možnost volby, proto bylo členy týmu odsouhlaseno, že možnost volby bude 

omezena na výběr pouze ze dvou věcí najednou. Výběr ze tří a více věcí najednou vede 

ke zvýšení pocitu úzkosti, neboť SV se nedokáže rozhodnout, kterou z těchto věcí by 

chtěla. Pečovatelé by se měli vždy ujistit, že SV rozuměla co se po ní chce, z důvodu 

předcházení nedorozumění.  

Výběr vhodných aktivit pro SV též způsobuje značné potíže, vzhledem ke 

komunikační bariéře. Často dochází u SV k projevům problémového chování právě 

z toho důvodu, že se věnuje neoblíbené činnosti a neumí najít způsob, jak sdělit, že jí 

něco nebaví. 

 Klient BH  
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      Klient BH má omezenou schopnost komunikace. I přes tento handicap však dokáže 

celkem efektivně komunikovat, verbálně i neverbálně. Umí říci několik slov: své jméno, 

veselý, smutný, čaj, káva, záchod, hlad, snídaně. Když své potřeby nedokáže vyjádřit 

pomocí slov, vezme asistenta za ruku a dovede ho kam potřebuje. Klient BH nedokáže 

dát najevo, že ho něco bolí, proto je důležité ho sledovat. Když chce být BH sám, 

odejde ze společenské místnosti. Je však nutné na něho stále dohlížet, protože by mohl 

ničit vybavení domu. Pokud chce být s ostatními klienty a asistenty, přijde do 

společenské místnosti, kde buď sedí nebo chodí dokola, což je projev rituálního chování 

v souvislosti s autismem. 

      Při komunikaci s klientem BH je nutné používat krátké věty, jednoduchá slova, 

malé množství informací a mluvit pomalu. Při komunikaci je důležité dodržovat 

přiměřenou vzdálenost a mluvit z očí do očí.  

     Při komunikaci s BH nám mohou pomoci různé znaky. Například, když mu chceme 

vysvětlit co má dělat a nedaří se nám to vyjádřit slovně, je dobré mu činnost ukázat 

názorně. Velmi úspěšné je užívání gest při určování směru. Někdy je potřeba na BH 

zavolat, protože je příliš fixovaný na věc, kterou právě dělá a nevnímá nás. 

     Příliš úspěšné se neukázalo používání symbolů. BH neumí číst, proto nelze použít 

kartiček s nápisy. 

 

4.2.3 Dovednosti klientů 
 

Klient RLS 

Osobní hygiena: RLS by měl být podporován k tomu, aby byl co nejvíce nezávislý a 

rozvíjel své schopnosti. Vzhledem k jeho proporcím, by měl být též povzbuzován, aby 

se vykoupal 2x denně. Během koupání je nutná dopomoc ruka přes ruku při mytí vlasů 

a celého těla. RLS si velmi nerad čistí zuby, proto je nutné, aby mu pečovatel vyčistil 

zuby s fyzickou dopomocí, abychom měli jistotu, že zuby byly vyčištěny pořádně a 

předešlo se potencionálním problémům s bolestmi zubů, kterými RLS v minulosti trpěl. 

RLS též potřebuje, aby ho pečovatel oholil. 

Oblékání: RLS se zvládá obléknout samostatně. Jediný problém v tomto ohledu je, že 

klient poměrně často oděv znečistí, proto je nutné ho povzbudit, aby si znečištěný oděv 

vyměnil. 
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Domácí práce: RLS velmi nerad uklízí. Při úklidu jeho pokoje musíme bohužel udělat 

téměř vše za něho. Jediné s čím nám pomůže, je převlékání postele. K ničemu jinému 

ho není možné přimět. 

Jídlo: RLS je schopen si sám pro sebe připravit snídani. Dokáže si sám namazat toust, 

připravit cereálie, uvařit kávu. Při stravování nepotřebuje dohled. 

Komunita: RLS chodí ven velmi rád. Nemá však rád přelidněná místa, což někdy může 

způsobovat problémy. Proto by měl vždy být ve společnosti alespoň jednoho zkušeného 

pečovatele, kterému věří a cítí se s ním bezpečně. Tyto problémy se však vyskytují jen 

velmi zřídka. Pokud klienta vezmeme do restaurace, musíme na něj neustále dohlížet,  

aby nepojedl z cizího talíře. 

 

Klient AD 

Osobní hygiena: AD je v oblasti osobní hygieny poměrně nezávislý. Kromě holení 

zvládá všechny činnosti samostatně, pouze se slovním povzbuzením nebo dopomocí 

ruka přes ruku. 

Oblékání: AD se dokáže obléknout zcela samostatně. Potřebuje pouze zkontrolovat, 

zdali se oblékl správně. Často se stává, že si oblékne věci obráceně nebo naruby. 

Domácí práce: V oblasti domácích prací je AD též poměrně samostatný. S velkou 

dávkou povzbuzení, dokáže vyluxovat a utřít prach zcela samostatně. Dopomoc 

potřebuje pouze při výměně ložního prádla. 

Jídlo: AD si dokáže připravit jednoduché jídlo jako je toust zcela samostatně. Potřebuje 

však dohled při konzumaci jídla, protože jí velmi rychle, následkem čehož vzniká 

nebezpečí vdechnutí jídla. Úkolem zaměstnanců je podporovat jej, aby jedl pomaleji. 

Komunita: Aktivity mimo residenční dům patří mezi nejoblíbenější aktivity AD. AD 

nemá žádné povědomí o silničním provozu, proto musí být pod neustálým dohledem, 

aby nevběhl do silnice. Pokud cestuje v autě, musí sedět co nejdále od řidiče, protože by 

se mohlo stát, že by ho mohl svým chováním rušit. Pokud klienta vezmeme do 

restaurace, musíme ho stále hlídat, aby se nepokusil vzít jídlo, které patří někomu 

jinému. Je známo, že AD se bojí psů, proto bychom se měli pokud možno vyvarovat 

místům, kde lidé venčí své psy. AD by měl vždy být ve společnosti alespoň jednoho 

zkušeného pečovatele, kterému věří a cítí se s ním bezpečně. 
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Klientka SV 

Osobní hygiena: V oblasti osobní hygieny je klientka SV zcela samostatná. Potřebuje 

pouze slovní vedení a přesnou rutinu, jakýkoli výkyv z rutiny často vede k projevům 

problémového chování. SV musí být v průběhu osobní hygieny neustále pod dohledem 

z důvodu epilepsie. 

Oblékání: V oblasti oblékání je SV též zcela samostatná. Jediné co potřebuje je, aby jí 

někdo ze zaměstnanců vyndal oblečení ze skříně, neboť z důvodu jejího problémového 

chování má všechny skříně zamčeny.  

Domácí práce: V oblasti domácích prací je SV též zcela samostatná. Potřebuje pouze 

slovní povzbuzení a vedení, aby věděla co přesně má udělat.  

Jídlo: I v této oblasti je SV téměř zcela samostatná, dokáže si připravit i složitější 

pokrmy. V kuchyni však musí být pod stálým dohledem, aby se předešlo možnosti 

ublížení na zdraví. 

Komunita: Aktivity mimo residenční dům patří mezi oblíbené aktivity SV. Bohužel 

však mohou velmi snadno způsobit projevy problémového chování, zejména v 

situacích, kdy se cítí pod tlakem. Z tohoto důvodu by měla být vždy ve společnosti dvou 

zkušených pečovatelů, kterým důvěřuje a cítí se s nimi bezpečně. SV nám dokáže říci 

s kým chce nebo nechce jít ven. Její rozhodnutí je nutné respektovat. 

        

Klient BH 

Osobní hygiena: Všichni zaměstnanci by měli BH podporovat tak, aby byl co nejvíce 

nezávislý a rozvíjel své schopnosti. Při koupání by měl klient shromáždit všechny věci, 

které bude potřebovat a odnést je do koupelny. V koupelně by měl být slovně 

povzbuzen, aby dal špunt na patřičné místo ve vaně a otočil kohoutkem. Poté dostane 

slovní pokyn, aby namočil žínku, dal na ní mýdlo a důkladně se umyl. V případě 

potřeby by mu měla být poskytnuta dopomoc ruka přes ruku (v žádném případě bychom 

neměli tyto činnosti provádět za něho). Při čistění zubů by měl klient za dopomoci ruka 

přes ruku vymáčknout pastu na kartáček, a poté by měl být slovně pobídnut, aby si zuby 

vyčistil. Slovní pobídky bychom měli opakovat do té doby, než klient úkol splní.    

Domácí práce: BH rád uklízí, ale nerad něco čistí. Jedenkrát týdně by se měl klient BH 

spolupodílet na celkovém úklidu svého pokoje, zahrnujíce utírání prachu a vysávání. 

Pokaždé je nutné slovní povzbuzování.  
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Oblékání: BH se dokáže obléknout bez dopomoci, ale ne vždy správně. Velmi často si 

oblékne věci obráceně, naruby nebo nevhodně vhledem k počasí. Velmi často potřebuje 

připomenout, že si má zapnout knoflíky nebo zip.   

Jídlo: BH jí velmi rychle a je velké nebezpečí, že jídlo vdechne. Proto je nutné mu  

jídlo předem nakrájet a poté s ním po celou dobu sedět a připomínat mu, aby nejedl tak 

rychle a jídlo si více vychutnával. Klient je schopen si jednoduché jídlo (toasty apod.) 

připravit sám. Je však nutné slovní povzbuzení, případně dopomoc ruka přes ruku.  

Komunita: BH má velmi rád procházky, výlety do města, návštěvy společenských  

zařízení. Při těchto aktivitách však u něho velmi často dochází k projevům 

problémového chování. Proto je nutné, aby mimo dům chodil v doprovodu nejméně 

dvou asistentů, kteří musejí dávat pozor na otevřená auta, dveře, okna nebo brány. 

   

4.2.4 Zájmy klientů 

 

Klient RLS 

     Klient RLS se všeobecně účastní mnohem více aktivit než kdykoli předtím. Nicméně 

jsou dny, kdy je extrémně složité ho motivovat k účasti na jakékoli aktivitě. V těchto 

dnech je klient dává přednost trávení celého dne v posteli. 

     Největším úspěchem za posledních 6 měsíců je fakt, že se klient aktivněji účastní 

mnohem více různých aktivit. Zejména plavání a bowlingu. 

     Klient má stále rád procházky v přírodě, zejména kolem Thatchamských jezer. Klient 

se denně zúčastňuje přípravy své snídaně a snahou pečovatelů je zapojení klienta do 

lekcí vaření. Další z aktivit, na kterou klient reaguje pozitivně, jsou nákupy v místním 

obchodě. 

     Z dalších aktivit má klient rád práce na zahradě, smyslové aktivity, návštěvy kina, 

kaváren a restaurací. Jedním z největších jeho zájmů je rybaření. Pro tento účel má 

klient svůj vlastní prut a rybářský lístek. 

     Za poslední 2 roky se ukázalo, že klient má zájem o kreslení, které spočívá ve 

spojování teček. Pečovatel nakreslí obrázek pomocí teček a klient poté spojením teček 

dohromady dokončí obrázek. Klient se též příležitostně účastní hudebních sezení. 
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Klient AD 

     V posledních 6-ti měsících se ukázalo, že klient AD upřednostňuje spíše venkovní 

aktivity a aktivity prováděné 1:1, než aktivity prováděné skupinově. Nicméně účastní se 

i hudební hodiny s Robem (externí pracovník), která je na programu každou středu a 

cvičení s Janine (externí pracovník) každý čtvrtek.  

     Poměrně často se stává, že AD si přinese ze svého pokoje nějaký svůj oblíbený 

předmět, se kterým si pak hraje v jídelně nebo obývacím pokoji. I když toto není 

součástí denního programu aktivit, ukazuje nám to, že klient se cítí v domě čím dál více 

jistě. Několik let zpátky trávil většinu času ve svém pokoji. Přesto stále velmi rád tráví 

čas ve svém pokoji, kde má možnost poslouchat hudbu nebo sledovat televizi. 

     Jednou týdně pracuje se svým klíčovým pracovníkem Timem, který za ním dochází 

každou středu. Aktivity s Timem zahrnují úklid pokoje, dlouhou procházku, nákup 

osobních potřeb a jídlo v restauraci. Klient má s Timem vybudovaný výborný vztah a 

práce s ním mu přináší velký užitek.  

     Klient AD má velmi rád procházky v přírodě a velmi často si vybírá dlouhé trasy v 

okolí Bucklebury. Jediný problém způsobuje fakt, že klient se bojí psů a není vždy 

jednoduché vybrat vhodné místo k procházce, kde nejsou žádní psi.   

     Další jeho oblíbenou aktivitou je pomoc v kuchyni při vaření, kreslení, chození do 

kina a na bowling. V letních měsících si užívá hraní fotbalu na zahradě v areálu 

residenčního domu. 

 

Klientka SV 

     Klientka SV má velmi ráda společenské aktivity mimo residenční dům. Její 

pravděpodobně nejoblíbenější aktivitou je pravidelný výlet za nakupováním. Tato 

aktivita jí nicméně způsobuje i značný stres. Jednou týdně jezdí do obchodu, kde má 

možnost koupit si dvě věci, které si předem vybrala. Poté následuje jídlo v restauraci dle 

jejího výběru. Hlavním stresovým faktorem je pro ni psaní seznamu věcí, které si chce 

koupit, což potvrzuje naší domněnku, že možnost výběru z mnoha věcí je pro SV 

extrémně obtížná.  

     Klientka SV navštěvuje jednou týdně hodiny vaření, ve kterých udělala za poslední 

roky velký pokrok. Získala velkou sebedůvěru a některé úkoly vykonává samostatně 

bez jakékoli pomoci druhé osoby. 
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     SV též začala navštěvovat lekce trampoliningu, na které dojíždí jednou týdně do 

sportovního centra v Readingu. Nejenom, že si tuto aktivitu velmi užívá, ale též jí tato 

aktivita pomáhá udržet se v kondici. 

     Dále ráda navštěvuje místní restaurace, kam chodí na kávu a zákusek. SV též 

navštěvuje společenský klub, kde ráda hraje stolní tenis. Další aktivitou, kterou má SV 

velmi ráda je návštěva kina. 

     Z aktivit, které se odehrávají v residenčním domě má klientka ráda kreslení, luštění 

osmisměrek nebo psaní různých slov, která jsou pro ni něčím významná. Často ráda 

kouká na televizi nebo poslouchá hudbu. 

 

Klient BH 

     Mezi největší klientovi zájmy patří hudba, a to jak v pasivní, tak v aktivní podobě. 

Velmi rád hraje na bubny. Z tohoto důvodu mu byl zprostředkován kurz hry na bubny, 

na který dochází pravidelně jedenkrát týdně. Neméně oblíbenými činnostmi jsou 

aktivity odehrávající se mimo dům: jízda autem, jízda prostředky hromadné dopravy, 

návštěvy kaváren a restaurací, návštěvy společenských akcí (kino, divadlo), skupinové 

hudební sezení v Readingu, kde doprovází sólového kytaristu hrou na různé hudební 

nástroje (bubny, tamburína, apod.). Též si velmi užívá procházky v přírodě. Z aktivit 

denní péče nejraději kreslí (s dopomocí ruka přes ruku), skládá puzzle nebo domino, 

velmi rád poslouchá hudbu, relaxační při sezení na masážním křesle i rušnou hudbu 

spojenou s tanečními prvky. Rád sleduje televizi (DVD), ale na celý film se dívat 

nevydrží. Ze zahradnických prací nejraději zalévá a pomáhá při úklidu v okolí domu. 

Rád pomáhá v prádelně (třídění oblečení, věšení prádla, apod.), při úklidu svého pokoje 

a uvnitř domu (utírání prachu, vytírání, vysávání). Má velmi rád masáž rukou i nohou. 

Ze sportovních aktivit má nejraději bowling a plavání. 



4.2.5 Problémové chování klientů 

 

Klient RLS 

Fyzická agrese: strkání a tahání 

 

Antisociální chování: braní jídla nebo pití ostatním klientům, močení na nevhodných 

místech (zahrada), chození do pokojů ostatních klientů, útěky z residenčního domu, 

masturbace na veřejnosti 

 

Klient AD 

Antisociální chování: AD se rád obléká a svléká. Někdy se stane, že chodí po domě 

nahý, někdy i ve stavu sexuálního vzrušení. Velmi často si obléká věci naruby nebo 

obráceně. Je u něho též známo, že chodí k ostatním klientům do pokoje, bere jim věci a 

skladuje je ve svém pokoji.  

 

Fyzická agrese: mávání rukama kolem sebe, strkání nebo tahání, škrábání. razantní 

kývání trupu, velmi hlasitý křik.  

 

Slovní agrese: narušování osobního prostoru, přičemž razantně kývá trupem a velmi 

hlasitě křičí. 

  

Klientka SV 

Antisociální chování: házení jejích osobních věcí z okna, svlékání se, nepřiměřený 

pláč, křičení, plivání, ignorování zaměstnanců     

                                                                

Fyzická agrese: strkání, házení předmětů na lidi, bití, tahání za vlasy  

                      

Ničení zařízení: převracení nábytku, vrhání předmětů, patřících někomu jinému, 

bouchání dveřmi                          

                                                                                    

Jiné: Výhrůžky typu: “Zabiji se”! Ačkoli je velmi nepravděpodobné, že by si SV 

ublížila, je nutné brát tyto výhrůžky vážně a pečlivě je zdokumentovat.  
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Sebepoškozování: sebepoškozování bitím se do hlavy a jiných částí těla,  kousáním se 

do ruky, taháním se za vlasy.  

 

Klient BH 

Ničení zařízení a ostatní: do této kategorie spadá klientovo hraní si se světly, 

s krabičkami s elektřinou, s vypínači a vodovodními trubkami, bouchání záchodovou 

nádržkou a prkénkem, nutkání zavírat všechny okna a dveře, ničení zamčených 

vstupních bran, vyhazování různých předmětů z oken. Některá z těchto chování vyústilo 

v rozbití zařízení jako jsou např. vodovodní trubky, okna, dveře, brány, apod. 

 

Fyzická agrese: do této kategorie problémového chování spadá klientovo tahání za ruku 

jiného klienta, aby ho donutil vstát  křesla a odstrkávání pečovatelů, kteří se mu snaží 

zabránit v krádeži jídla nebo pití.  

 

Antisociální chování: do této kategorie spadají zejména klientovy krádeže jídla a pití 

od ostatních klientů, pečovatelů i osob na veřejnosti. Též do této kategorie spadá 

nevhodné močení na veřejnosti nebo na trávník na zahradě.  

 

4.2.6. Zdraví klientů 

 

Klient RLS 

      Klient RLS je celkově v dobrém zdravotním stavu. Má problémy se sluchem. 

Ačkoli se to nikdy neprokázalo, předpokládá se, že je prakticky hluchý. Dále má 

občasné problémy se zuby. RLS nesnáší jakýkoli zásah ze strany lékařů. Když v roce 

2003 musel podstoupit zubní operaci, musel předtím podstoupit desenzibilizační 

program, aby mohl být dopraven do nemocnice. Měl poměrně špatnou reakci na 

narkózu, proto lékaři nechtějí používat narkózu pro běžná vyšetření, ale pouze 

v naléhavých případech. V roce 2007 byl léčen na helicobacter pylori. Dále trpí sennou 

rýmou a zánětem dutin. RLS má též problém se suchou kůží v oblasti obličeje a vlasové 

části hlavy. Tento problém se řeší aplikací krému na obličej 2x denně a aplikací 

léčebného prostředku na pokožku hlavy, též 2x denně. Klient RLS má velkou nadváhu, 

která se řeší dietou. Za poslední dva roky sice shodil 14 kilogramů, ale stále je nutné 

v dietě pokračovat. 
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Medikace: Carbamazepine 200 mg 3x denně, Chlorpromazine 50 mg 2x denně, 

Chlorpromazine 100 mg 4x denně, Haloperidol 1,5 mg 3x denně   

 

Klient AD 

     Klient AD je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Má problém pouze se suchou 

pokožkou, který se řeší používáním oleje do koupele. Má též lehkou nadváhu, která se 

řeší dietou a pohybovým programem. V roce 2007 byl léčen na helicobacter pylori, 

v roce 1998 podstoupil operaci pravého kolene, bez pozdějších komplikací. 

 

Medikace: Carbamazepine 200 mg 2x denně, Risperidone 5 mg 2x denně. 

 

Klientka SV 

     Klientka SV je celkově v  dobrém zdravotním stavu. Ve 14 letech u ní byla 

diagnostikována epilepsie s absencemi a tonicko-klonickými záchvaty. Stav epilepsie u 

klientky je poměrně dobře zvládnutý medikací, ačkoli za poslední 3 měsíce se výskyt 

záchvatů lehce zvýšil, jde však většinou pouze o absence. V roce 2007 podstoupila 

břišní ultrazvuk, který objevil přítomnost žlučového kamene ve žlučníku. Po konzultaci 

s lékaři bylo rozhodnuto, že operaci podstupovat nebude. Od té doby měla pouze 

několik málo příhod bolestí v oblasti břicha. Tyto bolesti však byly přičítány 

problémům se zácpou, která je léčena projímadlem, které klientka bere 1x denně. SV 

má lehce zvýšenou hladinu cholesterolu a lehkou nadváhu. Obě tyto záležitosti se řeší 

dietou a pohybovým programem.  

 

Medikace: Chlorpromazine 50 mg 1x denně, Quetiapine 100 mg 1x denně, Sodium 

Valproate 800 mg 2x denně, Quetiapine 25 mg 1x denně, Movical Sachet 1x denně  

 

Klient BH  

     Klient je v celkově dobrém zdravotním stavu. Trpí častými zácpami, které jsou 

léčeny užíváním laktulózy 2x denně a v rámci možností podáváním ovoce a  zeleniny, 

které však klient většinou odmítá jíst. Dále má klient problém se suchou kůží v oblasti 

nohou, která praská. Toto vede k sebepoškozování tím, že si klient bolavá místa škrábe 

a stav ještě více zhoršuje. Tento problém se léčí aplikací krému 2x denně během osobní 

hygieny a aplikací vířivky na nohy v kombinaci s přírodními oleji.  
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     U klienta byla diagnostikována epilepsie, která je však dobře zvládnutá pomocí 

medikace. V posledních 10 letech měl klient pouze jeden epileptický záchvat. Jinak je 

klient celkem fyzicky zdatný, bez vad v oblasti sluhu a zraku. 

   

Medikace: Carbamazepine 100 mg 1x denně, Carbamazepine 400 mg 1x denně, ferrous 

sulphate 200 mg 1x denně, Risperidone 2 mg 2x denně, Tegretol 200 mg 1x denně, 

Movicol, Laktulóza.  

 

 4.2.7 Intervence 

     Při udržování a rozvoji dovedností klientů bylo používáno podněcování, zejména 

slovní povzbuzování a případě potřeby fyzická dopomoc (ruka přes ruku). K ovlivnění 

problémového chování používáno neaverzivních postupů, preventivní a následné 

intervence.  

 

Plány intervenčního programu 

     Všichni zmiňovaní klienti mají různé projevy problémového chování, které jsou 

způsobeny různými příčinami. Na některé projevy problémového chování jsou 

vypracovány plány intervenčního programu, které jsou uloženy v jejich osobních 

složkách. Každý člen týmu pečovatelů by měl být s těmito plány důkladně obeznámen. 

Z důvodu přílišného množství informací uvádím od každého klienta pouze jeden plán 

intervenčního programu. 

 

Klient RLS 

Popis problémového chování 

     Klient RLS občas strká nebo tahá lidi za účelem získání jídla nebo pití. 

Funkce chování 

     Klient chce sdělit, že má žízeň nebo hlad, z důvodu smyslové stimulace, z důvodu 

bolesti nebo pouze z nudy. 

Preventivní intervence 

     V době hlavních jídel dávat klientovi přiměřené porce jídla. Pokud možno mu 

servírovat jídlo jako prvnímu. 
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     Zaměstnanci by měli zajistit, že poté co byla podána všechna jídla, není žádné jídlo 

ponecháno na místě, kde by se k němu klient mohl dostat. Zaměstnanci tohoto mohou 

jednoduše docílit zamčením kuchyně a umístěním zbylého jídla do trouby. 

     Veškeré jídlo by mělo být připravováno a porcováno v kuchyni. 

     RLS by neměl být přítomen v kuchyni, pokud je jídlo servírováno. 

     Zaměstnanci by měli klienta povzbuzovat ke komunikaci svých potřeb jídla a pití 

vhodným způsobem (používáním obrázků či makatonu). Pokud klient komunikuje 

vhodný způsobem, mělo by mu být umožněn přístup do kuchyně, aby si připravil něco 

k jídlu nebo pití. 

     Zaměstnanci by měli klienta povzbuzovat k účasti na plánovaných aktivitách, aby se 

předešlo dlouhým obdobím nečinnosti, což by mohlo vyústit k pocitu nudy. 

     Zajistit, aby měl klient přístup ke zdravým svačinám a pití (šťáva, voda) v průběhu 

celého dne. 

Následná intervence 

     Pokud se klient pokusí vzít jídlo nevhodným způsobem, zaměstnanci by mu měli 

naznačit “Ne” a vyzvat ho, aby jídlo vrátil a opustil kuchyň nebo jídelnu. 

     Pokud klient vezme jídlo někomu jinému z talíře, zaměstnanci by mu měli naznačit 

“Ne” a vyzvat ho, aby jídlo vrátil a opustil jídelnu. 

     Pokud klient odmítne jídlo vrátit, měl by být vybídnut aby přestal jíst, ale v žádném 

případě bychom mu neměli jídlo vzít. 

     Pokud klient prochází jídelnou, kde ostatní klienti stále jedí, někdo ze zaměstnanců 

by se měl postavit mezi RLS a stůl, aby se minimalizovalo vyrušení ostatních klientů a 

zajistila se případná rychlá reakce, v případě že se klient pokusí  někomu jídlo vzít. 

     Pokud se klient pokusí vzít někomu jinému jídlo z talíře, zaměstnanci by mu měli 

okamžitě naznačit “Ne”. Pokud RLS poslechne, zaměstnanci by mu měli naznačit 

“Dobře”. 

     Pokud se klientovi podaří jídlo vzít, zaměstnanci by měli zajistit, aby se to 

neopakovalo znovu tím, že odstraní talíř z jeho dosahu. V tomto momentě by mu měla 

být zajištěna minimální interakce s RLS. 

     Pokud se klient přiblíží k někomu ze zaměstnanců a pokusí se ho zatáhnout do 

kuchyně, měl by mu tento zaměstnanec naznačit “Ne” a vybídnout ho, aby použil 

obrázek. Měl by mu zlehka odstrčit ruku a ukázat na tabuli s obrázky. 

     Pokud RLS použije obrázek, zaměstnanci by mu měli okamžitě povolit přístup do 

kuchyně a dohlížet na něho při přípravě pití. 
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     Pokud klient ignoruje výzvy zaměstnanců ke vhodné komunikaci a pokračuje 

v tahání nebo strkání, měli by zaměstnanci vyhledat asistenci a pokusit se ho vyzvat ke 

vhodné komunikaci znovu. 

     Pokud se toto chování vystupňuje a klient začne být agresivní, zaměstnanci by poté 

měli použít fyzickou intervenci. 

     Velmi důležité je všechny tyto incidenty zaznamenat do BOC.      

 

Klient AD 

Popis problémového chování 

     Klient AD je znám tím, že chodí k ostatním klientům do pokojů a bere jim jejich 

věci. Zaměstnanci se snažili tomuto předejít tím, že nabídli ostatním klientům možnost 

si své pokoje zamknout, ale někteří z nich se rozhodli, že si pokoj zamykat nechtějí. 

Funkce chování 

     Funkce tohoto chování je zatím neznámá, ale je možné, že klient získává smyslovou 

stimulaci z určitých předmětů nebo z toho, že se ocitá v jiném prostředí. Další 

domněnkou je, že klient to dělá z nudy. 

Preventivní intervence 

     Zaměstnanci by měli pravidelně kontrolovat, kde se klient vyskytuje, zejména 

v době nestrukturovaného času, kdy klient tráví nejvíce času u sebe v pokoji. 

     Zaměstnanci by měli kontrolovat AD, když jde nahoru do svého pokoje a ujistit se, 

že sebou nenese žádné věci, které mu nepatří. 

     Zaměstnanci by měli povzbuzovat klienta k účasti na konstruktivních aktivitách, aby 

se předešlo dlouhým obdobím nečinnosti, což by mohlo vyústit k pocitu nudy a 

shromažďování různých věcí v jeho pokoji. 

Následná intervence 

     Pokud se klient pokusí vstoupit k jinému klientovi do pokoje, zaměstnanci by mu 

měli naznačit “Ne”, použitím makatonu. 

     Zaměstnanci by ho poté měli nasměrovat buď do společných prostor nebo do jeho 

vlastního pokoje. Měli by mu říci, že to co udělal není vhodné spolu se znakem pro 

“Ne”. 

     Pokud zaměstnanci naleznou klient AD v průběhu přesouvání předmětů z cizího 

pokoje nebo naleznou předměty, které patří někomu jinému v jeho pokoji, měli by 

klientovi říci, že tyto předměty nejsou jeho, a že je nutné je vrátit zpět kam patří. Poté 

by měli zaměstnanci pomoci AD s navrácením věcí tam kam patří.  
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Klient by měl dostat pochvalu pokaždé, když vrátí věci na své místo. Nicméně musíme 

být opatrní, aby nedošlo k posílení tohoto chování. Např. “Děkuju AD, nyní musejí tyto 

věci zůstat tam, kde jsou. Ty máš své vlastní věci ve svém pokoji”. 

     Velmi důležité je všechny tyto incidenty zaznamenat do BOC.   

  

Klientka SV 

Popis problémového chování 

     U klientky SV dochází někdy k projevům problémového chování zahrnující slovní či 

fyzickou agresi, směřovanou vůči předmětům nebo lidem. Toto problémové chování se 

u klientky projevuje často jako následek pocitu úzkosti ve spojitosti s rodinnými 

záležitostmi či budoucími aktivitami. Ačkoli v některých případech se její nálada mění 

bez jakéhokoli význačného spoušťového bodu.  

Funkce chování 

     Domníváme se, že funkcí tohoto chování je zejména zbavení se pocitů úzkosti. Další 

domněnkou je, že SV používá toto chování k získání věcí, které momentálně chce, a 

chce je získat okamžitě. 

Preventivní intervence 

     Všichni zaměstnanci by měli znát spoušťové body, které u klientky vedou k pocitům 

úzkosti. Např. kontakt s rodinou, příliš mnoho možností výběru, nakupování. Dále by 

měli znát příznaky zvýšeného neklidu u klientky SV, např. SV sedící se svěšenou 

hlavou, SV sedící se zavřenýma očima a opakující stejné věty dokola. 

     Když jde SV do společnosti  měla by být pod dohledem 2:1 a to s asistenty, se 

kterými se cítí bezpečně, a kteří mají dostatečné zkušenosti s prací s ní. 

     Zaměstnanci by se měli ujistit, že neberou SV na přelidněná místa a měli by mít 

připravenou jinou alternativu, v případě že původně plánované místo je přelidněné.  

     Zaměstnanci by měli klientce vysvětlit kam a proč tam jede a mělo by dojít 

k odsouhlasení této aktivity klientkou. 

     SV někdy hází s jakýmikoli věcmi, které jí přijdou do ruky. Z tohoto důvodu jsou 

všechny těžké objekty v jejím pokoji napevno přidělané ke zdi či k podlaze. Též 

všechny okna jsou vyztužená, pro případ, že by klientka chtěla nějaký těžký předmět 

prohodit oknem. 
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Následná intervence 

     Všichni zaměstnanci by měli postupovat podle vhodných postupů ke zvládání 

problémového chování.  

     Pokud jde klientka během incidentu do svého pokoje a je stále rozrušena, může být 

nezbytné odstranit všechny předměty, se kterými by se mohla zranit nebo zranit někoho 

jiného, pokud by je začala házet.  

     Zaměstnanci by měli SV informovat o záměru odebrání jejích osobních věcí a 

oznámit jí, že to dělají z důvodu její ochrany. Též jí informovat, že všechny její věci jí 

budou vráceny, jakmile se uklidní. 

     Pokud by během incidentu hrozilo zranění ostatních obyvatelů domu, je nutné použít 

fyzickou intervenci. 

     Velmi důležité je všechny tyto incidenty zaznamenat do BOC.   

 

Klient BH 

Popis problémového chování 

     BH velmi často bere jídlo a pití, které je ponecháno bez dozoru a příležitostně bere 

jídlo asistentům a ostatním klientům přímo z ruky. 

Funkce chování 

     Klient chce sdělit, že má žízeň nebo hlad, z důvodu senzorické stimulace, z důvodu 

pobavení nebo pouze z nudy. 

Prevence problémového chování 

     Zajistit, aby měl klient přes den dostatečný přísun jídla a pití. 

     Pokusit se zaměstnat BH aktivitami denní péče, zejména v čase, kdy je nejvíce 

pravděpodobné, že bude mít příležitost vzít někde jídlo nebo pití. Hlavně ráno po 

snídani a odpoledne v čase večeře. 

     Neponechávat hrnky a talíře bez dozoru. 

     Pokud možno, přesvědčit ostatní klienty, aby jedli někde jinde než v obývacím 

pokoji, pokud je BH v obývacím pokoji přítomen.  

     Pokud se BH nachází v blízkosti jiného klienta, který jí nebo pije, je nutné na něho 

dohlížet velmi úzce a pokud je to možné, nasměrovat ho jinam. 

     Cílem je nabídnout BH jinou aktivitu nebo poslat ho do jiné místnosti předtím, než 

se pokusí něco odcizit. Nicméně být si vědomi, že BH je velmi rychlý a využívá každé 

příležitosti. 
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Odpověď na problémové chování  

     Neposílat BH ven z místnosti okamžitě, protože si nespojí takovouto odpověď s jeho 

nevhodným chováním, což není efektivní metoda jak redukovat jeho projevy 

problémového chování. Posílání BH ven z místnosti by též mohlo být interpretováno 

jako msta, což je neakceptovatelná odpověď na nevhodné chování. 

     Pokud klient jídlo nebo pití ukradne, je nutné ho požádat, aby odcizené jídlo nebo 

pití odložil a poté mu věnovat minimální pozornost. 

     Velmi důležité je všechny tyto incidenty zaznamenat do BOC.   
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5 Originální program aktivit 

  Všichni klienti mají strukturovaný program aktivit, který zajišťuje, že jsou většinu 

času zaměstnáni. Program aktivit je  naplánovaný od pondělí do pátku. V sobotu a 

v neděli není program přesně naplánován. Většinou jsou naplánovány výlety mimo dům 

nebo návštěvy různých kulturních akcí. 

 

 

 

Tabulka č.1                  Originální program aktivit pro klienta RLS 
            Dopoledne               Odpoledne 
 
PONDĚLÍ 

              Plavání 
 
 Procházka a nakupování 

      Umělecké a řemeslné         
                práce 
   Mattova hudební hodina 

 
ÚTERÝ 

     Hodina senzorické 
           stimulace  
      Procházka a oběd       

 
               Bowling 

 
STŘEDA 

            Procházka  
 
             Vaření 

         Celotělová vířivka 
 
     Robova hudební hodina 

 
ČTVRTEK 

 
Výlet vlakem do Newbury 
 

 
               Rybaření 

 
PÁTEK 

               ADL 
 
               Kino 

 

       Výlet autem po okolí  
                     a 
       procházka v přírodě 
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Tabulka č.2                 Originální program aktivit pro klienta AD 
            Dopoledne               Odpoledne 
 
PONDĚLÍ 

              Vaření 
 
 Procházka a nakupování 

              Trampolína 
 
   Mattova hudební hodina 

 
ÚTERÝ 

    Umělecké a řemeslné       
                práce 
            Procházka 

             Pečení dortu 
 
          Náštěva kavárny 

 
STŘEDA 

               ADL 
Procházka, nakupování a 
      oběd v restauraci 

                  Hry 
 
    Robova hudební hodina 

 
ČTVRTEK 

     Dlouhá procházka 
                  a  
     návštěva obchodu  

 Hodina senzorické stimulace 
      Umělecké a řemeslné         
                 Práce 

 
PÁTEK 

 
               Kino 

 

       Výlet autem po okolí  
                     a 
       procházka v přírodě 

 

Tabulka č.3                 Originální program aktivit pro klienta SV 
            Dopoledne               Odpoledne 
 
PONDĚLÍ 

              ADL 
    Nakupování a oběd  
         v restauraci 

              Trampolína 
 
    Mattova hudební hodina 

 
ÚTERÝ 

     Hodina senzorické   
           stimulace 
            Vaření 

Luštění osmisměrek a kreslení 
 
   Vířivka na nohy + DVD 

 
STŘEDA 

 Procházka a nakupování 
 
                Hry 

       Celotělová vířivka 
 
    Robova hudební hodina 

 
ČTVRTEK 

               Kino 
 
      Oběd v restauraci 

 
                 Bowling 

 
PÁTEK 

    Umělecké a řemeslné       
                práce 
               Vaření 

 

 
                  Plavání 

 

 

 

 

 61   



 

Tabulka č.4                 Originální program aktivit pro klienta BH 
            Dopoledne               Odpoledne 
 
PONDĚLÍ 

   Umělecké a řemeslné        
                práce 
      Zahradnické práce 

  Hudební sezení v Readingu 
 
         Návštěva kavárny 

 
ÚTERÝ 

               ADL 
 
    Procházka v přírodě 

Vířivka nebo reflexní terapie 
 
                 Vaření 

 
STŘEDA 

               Plavání 
    Umělecké a řemeslné    
                Práce  

             Výlet autem  
 
                   DVD 

 
ČTVRTEK 

             Bowling 
 
        Zahradnické práce 

Výlet autobusem do Readingu 
 
        Návštěva restaurace 

 
PÁTEK 

    Umělecké a řemeslné  
                práce 
                Kino 

 

    Robova hudební hodina 
 
                  Masáž 
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6 Výsledky pozorování 

 

Graf 1 Klient RLS - frekvence incidentů problémového chování 
Duben 2009 - Březen 2010
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Graf 2  Klient RLS - specifikace poruch chování před 

zavedením programu aktivit

Fyzická agrese

Antisociální chování

Ničení zařízení

Jiné
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Graf 3  Klient RLS - specifikace poruch chování po 
zavedení programu aktivit

Fyzická agrese
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Jiné

 
 
 
 
 

Graf 4  Klient AD - frekvence incidentů problémového chování 

Duben 2009 - Březen 2010
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Graf 5   Klient AD  - specifikace poruch chování před 
zavedením programu aktivit

Antisociální chování
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Graf 6  Klient AD - specifikace poruch chování po 
zavedení programu aktivit

Antisociální chování
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Graf 7  Klient SV - frekvence incidentů problémového chování  
Duben 2009 - Březen 2010
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Graf 8  Klient SV - specifikace poruch chování před 

zavedením programu aktivit

Antisociální chování

Fyzická agrese

Ničení zařízení
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Graf 9  Klient SV - specifikace poruch chování po zavedení 
programu aktivit

Antisociální chování

Fyzická agrese

Ničení zařízení

Sebepoškozování

Slovní agrese
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Graf 10  Klient BH - frekvence incidentů problémového 
chování listopad 2006 - říjen 2007
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Graf 11  Klient BH - specifikace poruch chování před 
zavedením programu aktivit

Antisociální chování

Fyzická agrese
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Graf 12  Klient BH - specifikace poruch chování po zavedení 
programu aktivit

Antisociální chování

Fyzická agrese

Ničení zařízení

Jiné
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Diskuse 

     Problémové chování se projevuje různými způsoby, v různých frekvencích, 

s různou intenzitou a z různých důvodů. Může být naučené nebo mít biologický základ, 

proto je vždy nutná podrobná analýza (Thorová 2006). Aby bylo možné problémové 

chování u klientů s PAS účinně odstranit, je třeba se zbavit příčin tohoto chování. 

Nejlepší cestou je problémovému chování předcházet (prevence) formou 

specializovaných metod práce a vlastního přístupu k lidem s PAS. Jinými slovy, 

nesnažit se člověka s autismem za každou cenu přizpůsobit daným podmínkám, ale 

spíše dané podmínky přizpůsobit člověku s autismem (Čadilová, Jůn, Thorová2007). 

     Problémové chování je typické pro bezduché, nestimulující prostředí a často má také 

svůj základ ve stresujících zážitcích či situacích. Velké potíže vznikají tam, kde jsou 

postižení ponecháni sami sobě bez společenských podnětů a vhodných aktivit 

(Jelínková 2001). 

     Vliv vhodně zvoleného programu aktivit na výskyt incidentů problémového chování 

u klientů s PAS, bylo hlavním tématem této diplomové práce. Hlavním cílem 

diplomové práce bylo zjistit, zdali nově vytvořený originální program aktivit bude mít 

pozitivní vliv na snížení poruch chování u klientů s PAS. 

     Hlavním cílem programu aktivit bylo strukturování volného času klientů, aby 

nedocházelo k příliš dlouhým periodám nicnedělání, které může často vést právě 

k projevům problémového chování. Programy byly dlouhodobě konzultovány všemi 

členy týmu, který se na výzkumu podílel. Programy byly sestaveny z velké většiny 

z oblíbených aktivit klientů, ale též z aktivit rozvíjejících nezávislost klientů a učí 

klienty novým dovednostem. 

     Hlavní hypotézou, kterou se práce zabývala bylo, zdali je možné ovlivnit výskyt 

množství incidentů problémového chování u klientů s PAS nově vytvořeným, 

dlouhodobým programem aktivit. 

     V období po zavedení programu aktivit, bylo u klienta RLS zaznamenáno 25 

incidentů problémového chování. Toto indikuje výrazné snížení frekvence incidentů 

problémového chování ve srovnání s obdobím před zavedením tohoto programu, kdy 

bylo zaznamenáno 55 incidentů. Dominantní formovou poruch chování u klienta RLS je 

antisociální chování zahrnující močení na zahradě a masturbaci na veřejných místech, 

což se též liší od předchozího období, kdy dominantní formou problémového chování 
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byla fyzická agrese, zahrnující tahání a strkání zaměstnanců za účelem přístupu do 

kuchyně. 

     U klienta AD, bylo v období po zavedení programu aktivit zaznamenáno 69 

incidentů problémového chování, což indikuje výrazné snížení frekvence incidentů 

oproti období před zavedením programu aktivit, kdy došlo ke 153 incidentům 

problémového chování. Dominantní formou poruch chování u klienta AD zůstává 

antisociální chování, zejména chození do pokojů ostatních klientů a krádeže jejich 

osobních věcí. Velice pozitivním faktem je, že se podařilo snížit frekvenci incidentů 

fyzické agrese zahrnující tahání, škrábání a kopání zaměstnanců. K lehkému zvýšení 

došlo v kategorii slovní agrese představující zejména hlasitý křik a v kategorii “jiné” 

zahrnující především shromažďování věcí, které mu nepatří v jeho pokoji. 

     U klientky SV, bylo po zavedení programu aktivit zaznamenáno 99 incidentů 

problémového chování, což indikuje snížení frekvence incidentů oproti období před 

zavedením programu aktivit, kdy bylo zaznamenáno 121 incidentů. Nedošlo však k tak 

výraznému poklesu jako ve dvou výše uvedených případech. Zásadně dominantní 

formou poruch chování u klientky SV je antisociální chování, které zahrnuje svlékání, 

plivání, křičení, a zejména vyhazování věcí z okna svého pokoje. V této kategorii došlo 

k lehkému nárůstu incidentů. Stejně jako v předchozím případě velmi pozitivním 

faktem je rapidní snížení incidentů z kategorie fyzické agrese, která zahrnuje strkání, 

škrábání, mlácení nebo házení různých předmětů na zaměstnance nebo ostatní klienty. 

Ke snížení frekvence incidentů došlo též ve všech ostatní kategoriích, z nichž za zmínku 

stojí pouze kategorie “jiné”, zahrnující dožadování se konkrétních zaměstnanců, 

vyhrožování, že si ublíží, ignorování žádostí, aby si vzala léky. V ostatních kategoriích 

došlo k jen velmi málo incidentům, proto se domnívám, že není nezbytné je dále 

rozepisovat. 

     U klienta BH, bylo po zavedení programu aktivit zaznamenáno 91 incidentů 

problémového chování, což indikuje snížení frekvence incidentů oproti období před 

zavedením programu aktivit, kdy bylo zaznamenáno 160 incidentů. Polovina incidentů 

problémového chování u klienta BH spadá do kategorie “jiné”, která zahrnuje hraní si 

s vypínači a vodovodními trubkami, bouchání se záchodovým prkénkem a nádržkami 

na vodu. Druhou nejčastější kategorii tvoří antisociální chování, do kterého spadají 

krádeže jídla a pití zaměstnancům a ostatním klientům a házení talířů. Další kategorií je 

ničení zařízení, které v naprosté většině případů vyplývá z klientovy obliby hrát si 
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s domovním zařízením, v rámci čehož se mu podařilo něco zničit. V kategorii fyzické 

agrese došlo pouze ke 2 incidentům. 

     Veškeré výsledky výzkumu jsou graficky znázorněny na stranách 55 - 60. 

     Druhou hypotézou, kterou se tato práce zabývala bylo, zdali se bude výskyt 

incidentů problémového chování měnit v závislosti na charakteru jednotlivých aktivit. 

     Vzhledem k tomu, že program aktivit byl sestavován po pečlivém zvážení a sestával 

se z naprosté většiny z oblíbených aktivit klientů, nedocházelo během nich k žádným 

incidentům problémového chování. Proto nelze říci, že by některá z vybraných aktivit 

byla spouštěcím bodem vzniku incidentu. Pouze aktivity mimo dům, zahrnující 

procházky, výlety, návštěvy kaváren, apod., zvyšovaly riziko vzniku incidentu. V tomto 

případě však nelze mluvit o závislosti na charakteru aktivity. Jde o to, že při této aktivitě 

nelze předcházet spouštěcím bodům pro vznik incidentu. Obecně lze říci, že při 

aktivitách, při kterých nedocházelo ke výskytu spouštěcích bodů, k incidentům 

nedocházelo. K většině incidentů problémového chování docházelo během dlouhých 

period volného času.   

     Třetí hypotézou, kterou se tato práce zabývala bylo, zdali bude mít metoda nově 

zvoleného originálního programu aktivit obdobný vliv na všechny zkoumané klienty. 

     V průběhu 6 měsíců po zavedení programu aktivit byl u klienta RLS pozorován 

nárůst účasti na mnohem více denních aktivitách. S tímto nárůstem účasti na aktivitách 

vzrostla i celková úroveň aktivit, což se významně přispělo k celkovému snížení 

frekvence a intenzity incidentů problémového chování. 

     I u klienta AD došlo v průběhu 6 měsíců po zavedení programu aktivit k nárůstu 

účasti na více denních aktivitách. Výsledky jsou pro nás velmi pozitivní, neboť došlo 

též k výraznému snížení frekvence a intenzity incidentů problémového chování a klient 

AD velmi dobře reaguje na konzistentní přístup všech členů týmu v residenčním domě.  

     I u klientky SV byl za 6 měsíců po zavedení programu aktivit pozorován nárůst 

účasti na větším množství aktivit, který přispěl ke snížení frekvence incidentů 

problémového chování. Výsledky však nejsou pro nás tak uspokojivé, jako ve dvou 

výše uvedených případech. Stále zde přetrvávají faktory, které přispívají k projevům 

problémového chování. Mezi tyto faktory patří úzkost z blížících se událostí (např. 

nakupování, výlety, návštěva restaurace), kvůli kterým klientka neustále vyhledává 

opětovné ujištění, nebo blížící se návštěva rodiny, možnost volby, kdy se musí klientka 

SV rychle rozhodnout, situace, kdy nemůže být okamžitě vyhověno jejím žádostem, 

menstruace. Domníváme se, že jsme udělali krok správným směrem, ale je ještě nutné 
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zapracovat na zajištění konzistentního přístupu ke klientce a na vytvoření pevných a 

jasných hranic, což by mělo přispět ke zvládání její nadměrné úzkosti. 

     U klienta BH též došlo k nárůstu účasti na více aktivitách, což významně přispělo ke 

snížení frekvence incidentů problémového chování. U klienta BH je však nutný 

mnohem častější monitoring, kde se klient nachází, než ve třech výše uvedených 

případech. Klient BH totiž velice rychle a často využívá situace, kdy je ponechán bez 

dozoru, k užívání si svých radovánek. 

     Z výsledků výzkumu lze říci, že zvolený program aktivit měl pozitivní vliv na 

snížení množství incidentů problémového chování u klientů s PAS. Je však nutné 

podotknout, že bez svědomitého konzistentního přístupu všech členů týmu, který se na 

výzkumu podílel, by šlo jen těžko dosáhnout tak pozitivních výsledků. 

     Kromě snížení počtu incidentů problémového chování je velmi pozitivní i fakt, že 

všichni klienti rozvinuli velmi dobrý vztah se zaměstnanci a ostatními klienty a jsou 

váženými příslušníky svých zařízení. Dalším pozitivním faktem je, že zaměstnanci též 

chápou potřeby klientů  v oblasti zdraví a sociální péče. Všichni zaměstnanci též 

demonstrovali schopnost řádně vyhovět denním potřebám klientů tím, že podporují 

udržení a rozvoj schopností vedoucích k jejich nezávislosti.  

     Problémové chování u klientů s PAS jsou velmi různorodé. Proto ani jejich řešení 

není jednoduché. Aby jejich korekce byla úspěšná je třeba pracovat v týmu. Problémové 

chování je třeba posuzovat s výhledem do daleké budoucnosti. I když zdůrazňujeme 

nutnost rané intervence, neznamená to, že by starší děti nebo dospělí neměli prospěch 

z vhodných výchovných strategií. Poruchy chování jsou komplexní a vyžadují 

důkladnou analýzu, kdy vycházíme z individuálního hodnocení klienta. Zaměřujeme se 

především na funkci problémového chování a na jeho příčiny. Nejdůležitější je si 

uvědomit nutnost přizpůsobit prostředí klientovi, ne přizpůsobovat klienta danému 

prostředí. V tomto ohledu souhlasím s Gillbergem a Peetersem, kteří přirovnávají vztah 

mnohých odborníků (s jejich nedostatečnou informovaností o klientovi s autismem nebo 

o autismu samotném) ke klientům k mýtu o Prokrustově loži. “Byl to loupežník, který 

nutil pocestné, aby si lehli do jeho postele. Pak je přizpůsoboval této posteli, místo aby 

přizpůsoboval postel nocležníkovi. Máš dlouhé nohy? Nevadí, trochu je zkrátíme, aby 

byly akorát do postele. Máš nohy krátké? Nevadí, natáhneme je…” (Gillberg, Peeters 

1995). 
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Závěr 
 

     Při koncipování tohoto výzkumu jsme vycházeli z poznatků bakalářské práce 

(Kárník 2008), která se zabývala stejným výzkumem, ale pouze jednoho klienta. Na 

základě zkušeností jsme rozšířili zkoumaný soubor a zaměřili jsme se opět na ovlivnění 

problémového chování u klientů s poruchami autistického spektra. 

     Diplomová práce se zabývala ovlivněním problémového chování u klientů 

s poruchami autistického spektra pomocí nově vytvořeného originálního programu 

denních aktivit. Všichni klienti žijí v residenčním domě ve Velké Británii, který 

zajišťuje 24 hodinovou péči nejen klientů s poruchami autistického spektra, ale celkově 

klientům s poruchami učení a komplexními potřebami. Hlavní pozornost byla 

soustředěna na monitorování výskytu různých kategorií problémového chování v 

průběhu 12 měsíců se záměrem zjistit, zda nově vytvořený originální program denních 

aktivit bude mít vliv na frekvenci výskytu incidentů problémového chování. 

     Výsledky výzkumu porovnávají výsledky šestiměsíčního monitorování výskytu 

incidentů problémového chování po zavedení originálního dlouhodobého programu 

aktivit s výsledky šestiměsíčního monitorování před jeho zavedením. Z výsledků 

vyplynulo, že během 6 měsíců po zavedení programu aktivit došlo ve všech 4 případech 

ke snížení frekvence výskytu incidentů problémového chování.        

     Jsme si vědomi, že tento výzkum s sebou nese jistá omezení a negativa. Jedním 

z negativ je nižší počet zkoumaných klientů. Dalším velmi výrazným omezením je 

velký počet lidí podílejících se na tomto výzkumu, z důvodu velké náročnosti na 

konzistenci přístupu ke klientům. Inkonsistence v přístupu ke klientům totiž často vede 

ke vzniku problémového chování, což mohlo tento výzkum do jisté míry ovlivnit.  

     I přes tato omezení si myslím, že tato práce přinesla poznatky, které mohou být 

využity při práci s klienty s poruchami autistického spektra nebo přinejmenším může 

být námětem k zamyšlení, jakým směrem se při péči o osoby s autismem ubírat. 

     Je třeba zdůraznit, že každý autistický jedinec je osobností, která vyžaduje 

individuální přístup. Při tvorbě programu aktivit je proto vhodné zvážit záliby a zájmy 

každého jedince. Jejich prostřednictvím můžeme dosáhnout velkých pokroků v oblasti 

týkající se problémového chování.      
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 Příloha č.2: Behaviour observation chart (čeština) 
 

 
 

Záznam pozorovaného chování 
 

 
A. Iniciály klienta 
 

Datum Den v týdnu Čas Místo 

B. Zaškrtněte nebo uveďte podstatné/související události, které se odehrály v uplynulých 
24hodinách/týdnu/měsíci: 

 kontakt s rodinou   záchvat   menstruace  pozdě podané léky  změna medikace  
 jiné potencionálně stresující události (upřesněte)  jiné zdravotní problémy (upřesněte) 
 Žádná podstatná událost není známa   

C. Iniciály zaměstnanců a návštěvníků 
 přítomných v době incidentu 
 

D. Iniciály ostatních rezidentů přítomných v době incidentu 
 

E. Zaškrtněte nebo popište (jedním slovem) náladu klienta v době incidentu      
 šťastný  vzrušený  neklidný  dobře naladěný  plačící  apatický  smutný   frustrovaný   rozčilený           
 jiný (upřesněte)…………………. 

F Uveďte detaily aktivity, která  
probíhala v momentě, kdy incident propukl 
 
 

G. Předešlá aktivita 
 
 
 
 

H. Popište, co se stalo bezprostředně předtím než incident 
vznikl (přímý spouštěč/zjevná příčina)  

Zaškrtněte vhodný čtvereček popisující okolí 
v době události   

 tiché              lehce hlučné           hlučné 
 chladno         příjemně                 horko 
 nikdo             1-4 lidé                  4 lidé a více
 uvolněné       napjaté                    nepřátelské 

Specifikujte pozorovaný incident a uveďte jeho intenzitu za použití škály vlevo 

KATEGORIE POPIS INCIDENTU INTENZITA
Antisociální chování  
Fyzická agrese   
Sebepoškozování   
Verbální agrese   
Ničení zařízení   

I. Škála intenzity 
 
1 pokus/hrozba 
2 mírná 
3 střední 
4 závažná 
5 extrémní 

Jiné   
J. Využijte tento prostor ke stručnému popisu toho, jak se projevy chování stupňovaly a jaká byla vaše 
reakce (nepopisujte, prosím, vzorový postup podle směrnic)    

K. Doba trvání incidentu L. Čas potřebný ke zklidnění klienta 
M. Jak na incident reagovali ostatní klienti (bylo například nutné odvézt ostatní z dosahu)? 

N. Bylo nutné vyplnit “body chart” ¹’ ?  ano × ne O. Byl nutný zápis do “Knihy úrazů”?           ano × ne 
P. Vyplnili jste “Formulář kritické analýzy” pro účely vaší zpětné kontroly?                                     ano × ne 
Q. Byla použita restriktivní fyzická intervence?                                                                                    ano × ne 
R. Byla podána PRN medikace?                                                                                                              ano × ne 
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Příloha č.3: Etická komise 
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