
Příloha č. 1 

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10 revize 1 

F84 Pervazivní vývojové poruchy 

Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální 

interakce na úrovni komunikace a omezeným‚ stereotypním a opakujícím se souborem zájmů 

a činností. Tyto kvalitativní abnormality jsou pervazivním rysem chování jedince v každé 

situaci. K vyznačení současné somatické a mentální retardace lze použít dodatkový kód. 

 

. 0 Dětský autismus 

Typ pervazivní vývojové poruchy‚ která je definována: 

a) přítomností abnormálního nebo porušeného vývoje‚ manifestujícího se před věkem tří let a 

b) charakteristickým typem abnormální funkce všech tří oblastí psychopatologie‚ kterými jsou 

reciproční sociální interakce‚ komunikace a opakující se omezené stereotypní chování. K 

těmto specifickým diagnostickým rysům dále přistupuje běžně škála dalších nespecifických 

problémů‚ jako fobie‚ poruchy spánku a jídla‚ návaly zlosti (temper tantrum) a agrese 

namířená proti sobě.  

Autistická porucha 

Infantilní: 

. autismus 

. psychóza 

Kannerův syndrom 

Nepatří sem: autistická psychopatie (F84.5) 

 

. 1 Atypický autismus 

Typ pervazivní vývojové poruchy‚ která se odlišuje od dětského autismu bud' věkem začátku‚ 

nebo tím‚ že nesplňuje všechny tři skupiny požadavků pro diagnostická kritéria. Tato 

podpoložka by měla být použita tam‚ kde je abnormální a porušený vývoj až po třetím roku 

věku‚ a kde není dostatečně průkazná abnormalita v jedné nebo ve dvou ze tří oblastí 

psychopatologie požadované pro diagnózu autismu (porucha reciproční sociální interakce‚ 
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porucha komunikace a opakující se omezené stereotypní chování) i přes přítomnost 

charakteristických abnormalit v jiných oblastech. Atypický autismus vzniká často u výrazně 

retardovaných jedinců a jedinců s těžkou vývojovou receptivní poruchou řeči. 

Atypická dětská psychóza 

Mentální retardace s autistickými rysy 

K vyznačení mentální retardace lze použít dodatkový kód 

(F70–F79) 

 

. 2 Rettův syndrom 

Stav až dosud zjištěný pouze u dívek s obvyklým začátkem ve věku 7-24 měsíců. Po období 

časného vývoje‚ probíhajícího normálně‚ se objevuje částečná nebo pozvolná ztráta řeči 

a porucha obratnosti při chůzi a užívání rukou‚ současně se zástavou růstu hlavy. Ztráta 

účelných pohybů rukou‚ stereotypní kroutivé pohyby rukou a spontánní hyperventilace jsou 

charakteristické. Je zastaven vývoj hraní a vývoj sociální‚ ale sociální zájmy mají tendenci se 

udržovat. Ataxie trupu a apraxie se začíná vyvíjet od čtyř let a často následují choreoatetoidní 

pohyby. Téměř vždy je výsledkem těžká mentální retardace. 

Mentální retardace s autistickými rysy 

K vyznačení mentální retardace lze použít dodatkový kód 

(F70–F79) 

 

. 3 Jiná dětská dezintegrační porucha 

Typ pervazivní vývojové poruchy‚ která je charakterizována tím‚ že po období zcela 

normálního vývoje následuje trvalá ztráta dříve získaných dovedností v různých oblastech 

vývoje průběhem několika měsíců. Typicky je to doprovázeno ztrátou zájmu o okolí‚ 

stereotypním motorickým manýrováním a porušenou sociální interakcí a komunikací‚ 

podobně jako u autismu. V některých případech může být porucha v určitém spojení s 

encefalopatií‚ ale diagnóza by měla být založena na projevech chování. 

Infantilní demence 

Dezintegrační psychóza 

Hellerův syndrom 

Symbiotická psychóza 

K vyznačení nějakého přidruženého neurologického stavu lze 

použít dodatkový kód. 

Nepatří sem: Rettův syndrom (F84.2) 



 

. 4 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 

Tato porucha je špatně definovatelná s nejistou nozologickou validitou. Položka označuje 

skupinu dětí s těžkou mentální retardací (IQ pod 34)‚ jejichž hlavní problém tkví 

v hyperaktivitě a v poruchách pozornosti‚ ale i ve stereotypním chování. Po stimulanciích se 

nezlepšuje (na rozdíl od dětí s normální inteligencí) a může docházet k těžkým dysforickým 

reakcím (někdy doprovázeným psychomotorickou retardací) po podání psychostimulancií a v 

dospívání jeví hyperaktivita sklon k nahrazení sníženou aktivitou (což u hyperkinetických dětí 

s normální inteligencí nebývá). Tento syndrom je často sdružen s řadou vývojových opoždění‚ 

ať již specifických nebo globálních. Do jaké míry je tento typ příznaků způsoben nízkým IQ 

nebo organickou chorobou mozku‚ není známo. 

 

. 5 Aspergerův syndrom 

Porucha nejisté nozologické validity‚ charakterizovaná týmž kvalitativním porušením 

reciproční sociální interakce‚ které napodobuje autismus‚ současně s opakujícím se 

omezeným‚ stereotypním repertoárem zájmů a aktivit. Liší se od autismu hlavně tím‚ že není 

opoždění ve vývoji řeči a kognitivních schopnostech. Tato porucha je často spojena se 

značnou nemotorností. Abnormality mají velkou tendenci přetrvávat do dospívání a 

dospělosti. V časné dospělosti se občas vyskytují psychotické epizody. 

Autistická psychopatie 

Schizoidní porucha v dětství 

 

. 8 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

. 9 Pervazivní vývojová porucha NS 

 

 

 

 

Příloha č. 2 



Dotazník 

Dobrý den, jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor Pedagogika. 

Pro účely své diplomové práce, ve které se zabývám analýzou zařízení poskytující sociální 

služby, bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. U většiny otázek prosím o 

vybrání nejvhodnější odpovědi, či odpovědí (je možné zaškrtnout libovolný počet vhodných 

odpovědí), dále dotazník obsahuje otázky s odpověďmi tytu ano/ne, které mohou být dále 

rozvedeny. V závěrečné otázce můžete napsat, cokoli k tématu považujete za důležité.  

Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro potřeby výzkumu v mé diplomové práci. 

1. Vyskytují se ve skladbě klientů osoby s: 

� mentálním postižením 

� tělesným postižením 

� autismem 

� psychiatrickými poruchami 

 

2. Zaškrtněte metody, techniky používané v zařízení: 

� arteterapie    

o skupinová 

o individuální 

� muzikoterapie 

o skupinová  

o individuální 

� facilitovaná komunikace 

� augmentativní komunikace 

� behaviorální terapie 

� TEACCH 

� SON RISE PROGRAM 

� MAKATON 



� BLISS 

� EEG Biofeedback 

 

3.  Mají někteří klienti vytvořený individuální režim dne: 

� ano 

� ne 

Pokud ano, o klienty z které skupiny se jedná: 

� klienti s mentálním postižením 

� klienti s tělesným postižením 

� autisté 

� klienti s psychiatrickými poruchami 

 

4. Mají n ěkteří klienti úpravu stravy: 

� ano 

� ne 

Pokud ano, o klienty z které skupiny se jedná: 

� diabetici 

� epileptici 

� autisté 

� těžce zdravotně postižení 

 

5.  Navštěvují někteří klienti pravideln ě logopedii: 

� ano 

� ne 

Pokud ano, o klienty z které skupiny se jedná: 

� osoby pouze s mentálním postižení 



� osoby s tělesným a kombinovaným postižením 

� osoby s autismem 

� osoby s psychiatrickými poruchami 

 

6.  Je ve vašem zařízení speciální pedagog: 

� ano 

� ne 

 

Pokud ne, spolupracujete externě se speciálním pedagogem: 

� ano 

� ne 

 

7. Využívá v současné době některý klient osobního asistenta: 

� ano 

� ne 

 Pokud ano, o klienty z které skupiny se jedná: 

� osoby pouze s mentálním postižení 

� osoby s tělesným a kombinovaným postižením 

� osoby s autismem 

� osoby s psychiatrickými poruchami 

 

8. Probíhá snaha o integraci do škol, kurzů, zaměstnání: 

� ano 

� ne 

  

Pokud ano, o klienty z které skupiny se jedná: 

� osoby pouze s mentálním postižením 



� osoby s tělesným a kombinovaným postižením 

� osoby s autismem 

� osoby s psychiatrickými poruchami 

 

9. Jaké kurzy jste absolvovali za posledních 24 měsíců – téma: 

� individuální plánování 

� standardy sociálních služeb 

� agresivní klient 

� autismus 

� fyziorehabilitace 

� supervize 

� základy plánování pro klíčové pracovníky 

 

      9. Co by jste rádi zlepšili v oblasti výchovné péče ve Vašem zařízení: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Velice Vám děkuji za spolupráci      Blanka Stárková 

 

 

Příloha č. 3 

Základní struktura rozhovoru 

• zaměstnanci 



1. Podle jakých znaků poznáte u dítěte autismus? 

2. Mají klienti s autismem speciální péči? 

3. Na jaké úrovni je materiální vybavení na výchovnou činnost? 

4. Máte při práci s klienty možnosti a čas na individuální výchovnou práci? 

5. Jak by jste ohodnotila péči o autistické klienty v zařízení? 

 

• rodiče 

1. Věk respondentů 

2. Jak se projevuje u dítěte autismus? 

3. Jak jste spokojen s poskytovanými službami pro své dítě? 

4. Dostáváte informace o vývoji, výchově, adaptaci svého dítěte? 

5. Konzultují s vámi použití terapeutických postupů, metod? 

6. Zajímají se pracovníci o průběh pobytu doma, změny v chování, apod.? 

7. Jak hodnotíte úroveň výchovné péče o autistické děti v zařízení? 

8. Máte možnost srovnání? (navštěvujete, nebo navštěvovali jste i jiná zařízení)  

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Listina základních práv a svobod 

Zákon 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení 



Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání 

Zákon 108/2006 a 206/2009 Sb. o sociálních službách 

Vyhláška 182/1991 Sb. kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České 

národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 

Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních 

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

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Individuální výchovný plán 



 

Příloha č. 6 

Obrázky z pracovní terapie 



 

 



 

 



 


