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Anotace 

Diplomová práce pojednává o výchově dětí s autismem v zařízeních ústavní péče. V první 

části popisuje pervazivní vývojové poruchy, etiologii, klinický obraz, diagnostiku autismu a 

základní triádu postiţení. Dále se zabývá ústavní péčí o osoby s postiţením, historickým 

vývojem i současností. Věnuje se převáţně výchovné péči v těchto zařízeních. Poslední částí 

je výzkum v zařízeních ústavní péče, které poskytují výchovnou péči osobám s autismem. 

Cílem výzkumu je zmapovat situaci výchovné péče o autisty v ústavních zařízeních. Pouţita 

je metoda dotazníku, rozhovoru, obsahové analýzy. Výzkum je doplněn kazuistikami. 

 

Annotation 

Graduation thesis deal about education children with autism in social care institutions. First 

part describes pervasive evolutionary disorders, it´s etiology, clinical picture, diagnosis of 

autism and typical triads of disorder. This thesis also deals with institutions care, it´s history 

and present situation in education care. Final part is research of social care institutions which 

take care persons with autism. Goal of the research is mapped situation education care for 

people with autism in social care institutions. Research methods are questionnaire, interview, 

content analysis. Research is complemented by case studies. 
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Úvod 

       Téma diplomové práce „Výchova dítěte s autismem v ústavní péči“ jsem zvolila na 

základě dlouholeté práce v ústavních zařízeních poskytujících výchovnou péči osobám 

s mentálním, tělesným a kombinovaným postiţením, která probudila můj zájem a umoţnila 

hlubší pohled do situace osob s autismem umístěných v ústavních zařízeních. 

       Problematika poruch autistického spektra je v centru zájmu širší vědecké i laické 

veřejnosti relativně novým odvětvím. Dětský autismus jako diagnostický pojem existuje jiţ 

téměř šedesát let, popis projevů osob s autismem je však nesporně delší, neboť tito lidé díky 

svému nápadnému chování budili vţdy značnou pozornost. Ať se jednalo o nepřizpůsobení 

sociálním pravidlům, normám společnosti, kdy byli povaţováni za mentálně retardované, či 

těţce emocionálně deprivované, nebo o jejich oblibu ritualizovaného chování, díky němuţ 

bývali často označováni jako psychotici. Pozornost přitahovali také lidé s ostrůvkovitými, 

nadprůměrnými schopnostmi v různých oblastech věd a umění. Jako nejznámější 

nediagnostikovaný případ uvádí K. Thorová
1
 „divého“ chlapce Viktora, jemuţ se věnoval 

francouzský lékař J.M.G. Itard, který tento případ také publikoval. V českých zemích se 

zaslouţila o diagnostiku a zlepšení péče o osoby s poruchami autistického spektra MUDr. 

Růţena Nesnídalová. 

       Velkým problémem současnosti je stále velký počet osob s autismem v zařízeních 

sociální péče. Jedná se pozůstatek z dřívějších dob, kdy byly osoby s duševními poruchami 

masově odkládány do ústavní péče. Existuje však velmi málo těchto zařízení 

specializovaných právě na poruchy autistického spektra, většinou jsou proto umístěni 

v zařízeních poskytujících sociální péči osobám s mentální retardací, kde nebývají schopni 

osobám s autismem poskytovat specializovanou výchovnou péči. 

 Cílem diplomové práce je analýza stavu a nastínění ţádoucího rozvoje výchovné péče o 

děti s autismem v ústavních zařízeních. Práce se skládá teoretické části a praktického 

výzkumu ve dvou vybraných zařízeních. První kapitola osvětluje základní pojmy a jejich 

význam, ve kterém jsou v práci uţity. Druhá kapitola se zabývá přístupy k osobám 

s autismem, jejich vznikem, vývojem, diagnostikou, moţnostmi terapií, či nápravy. Třetí 

kapitola je zaměřena na ústavní péči, její historický vývoj i současnost, zvláštní důraz je zde 

                                                           
1 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006,  s. 33 
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kladen na poslední podkapitolu, která se zabývá výchovným procesem a osobností 

vychovatele v ústavních zařízeních při práci s autistickými klienty. 

       Čtvrtou částí diplomové práce je výzkum, který má za cíl zmapovat výchovnou péči o 

osoby s autismem ve dvou konkrétních ústavních zařízeních poskytujících péči převáţně 

osobám s mentálním a kombinovaným postiţením. Prostřednictvím obsahové analýzy 

dokumentů, dotazníkovým šetřením, rozhovory se zaměstnanci a rodiči jsem zjišťovala, 

jakým způsobem je zacházeno v ústavech sociální péče o autisty, kteří jsou velmi specifickou 

skupinou klientů a jaké jsou konkrétní podmínky pro rozvoj osobnosti v těchto zařízeních. 

Dílčími cíli výzkumu bylo zjistit zda a jakým způsobem pracovníci v přímé péči modifikují 

výchovný přístup ke klientům s autismem, jak tuto péči vnímají, hodnotí rodiče autistických 

klientů dvou zařízení a výsledky z obou ústavních zařízení komparovat. Pro výzkum jsem 

zvolila dva domovy odlišující se v klientele, tradici i poskytovaných sluţbách tak, abych 

mohla získané výsledky porovnat a dostat do daného výzkumu co nejobjektivnější pohled.  

      Empirické šetření je doplněnou pátou kapitolou, která obsahuje kazuistiky dvou dětí 

s autismem. Kazuistické šetření má pomoci dokreslit obraz výchovné situace v ústavním 

zařízení a poukázat na nové trendy v oblasti výchovné péče o autistické osoby. Kazuistiky 

jsou provedeny u dítěte, které je v celoroční ústavní péči a u dítěte navštěvujícího denní 

stacionář ve stejném zařízení. Kazuistiky popisují rodinnou situaci, diagnostický proces, 

výchovná doporučení a jejich skutečnou realizaci. V příloze je pak uveden individuální 

výchovný plán autistického klienta. 

       Autismus je velice závaţná porucha, která zasahuje celou osobnost dítěte. Z důvodu 

nedostatku specializovaných zařízení pro výchovu těchto dětí v současnosti a zřejmě i blízké 

budoucnosti je moţné předpokládat, ţe i nadále bude velké procento autistických dětí 

odkázáno na péči ústavních zařízení, kde většina klientů má mentální retardaci hlubšího 

stupně a z ní vyplývající odlišný způsob výchovného a vůbec osobnostního, či lidského 

působení. Věřím, ţe informovaností a diskuzí nad touto problematikou je moţné navodit 

změny zejména u zřizovatelů těchto zařízení, jejich vedení, pracovníků v přímé péči a 

v neposlední řadě u rodičů, kteří budou vyvíjet tlak na zlepšení péče pro své děti. 
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1 Základní pojmy 

       První kapitola uvádí nejdůleţitější pojmy pouţívané v této práci. Základní pojmy bylo 

nutné vymezit zejména díky specifice nepříliš známého postiţení. Pojem poruchy autistického 

spektra je velice obsáhlý, znalost jeho problematiky, symptomatiky a vzájemného provázání 

psychických, fyzických a sociálních zvláštností je pak nepostradatelná pro pochopení stavu a 

očekávaného vývoje osobnosti kaţdého dítěte. Popis základních pojmů významnou měrou 

přispívá k pochopení následujících kapitol zabývajících se individualizací ve výchově i 

v ţivotě kaţdého autistického dítěte. Ke kapitole základních pojmů se také vztahuje 

výzkumná část, kde je zjišťováno, zda pracovníci sociálních zařízení a rodiče znají základní 

symptomy poruchy, které mají významný vliv ve výchovném procesu. Vysvětlení základních 

pojmů dále slouţí pro upřesnění významu slov s širokými moţnostmi vymezení a jejich uţití 

v této práci. 

 

       1.1 Poruchy autistického spektra (PAS) 

       Poruchy autistického spektra jsou komplikovaným mnohočetným postiţením dosud ne 

přesně známých mozkových funkcí. Jedná se o různorodé spektrum symptomů, které se 

kvalitativně velmi liší a jsou vzájemně kombinovány v tak rozličných variacích, ţe se téměř 

nedají najít dvě děti se stejnými projevy. Tyto symptomy ztěţují porozumění tomu, co dítě 

vidí, slyší a proţívá. Duševní vývoj je proto narušen zejména v oblasti komunikace, 

představivosti a vnímání, coţ se navenek projevuje také specifickým způsobem chování. 

Autisté aţ obsedantně lpí na nefunkčních rituálech, často jen malá změna v osobním 

prostředí, nebo denním reţimu vyvolá výbuch vzteku. Nepřiměřeně reagují rovněţ na běţné 

zvuky (tekoucí voda, startování motoru, aj.), časté jsou stereotypní volní pohyby rukou, prstů 

i celého těla. Osoba s PAS má natolik odlišné chování od většiny populace, ţe mu ztěţuje, aţ 

znemoţňuje kontakt s rodinou, vrstevníky i širší společností. 

       Diagnosticky - podle 10 revize Mezinárodní klasifikace nemocí jsou poruchy autistického 

spektra zařazeny mezi pervazivní vývojové poruchy, tedy zasahující osobnost v celé šíři
2
 (viz 

Příloha č. 1). 

 

                                                           
2 Mezinárodní klasifikace nemocí [online]. Ústav zdravotnických informací a statistiky. 2008,  s. 241 - 243 
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Poruchy autistického spektra: 

 F84.0 Dětský autismus – symptomatika obsahuje poruchy klíčových oblastí sociální 

interakce, komunikace, představivosti a mnoho dalších variabilních symptomů, které 

se projevují abnormním chováním závislém na stupni poruchy a věku dítěte. Narušení 

sociální interakce spočívá v nedostatečné odpovědi na emoce jiných lidí, přizpůsobení 

sociálnímu kontextu, minimální, či ţádné pouţívání sociálních signálů, chybí sociálně 

– emoční vzájemnost (i u  nejbliţších osob). Narušení komunikace se projevuje 

nedostatečným sociálním uţíváním řeči, tzn. širokou škálou poruch od neuţívání řeči, 

přes nevhodnou kadenci, tempo řeči, rigidní opakování slov, vět, uţívání nevhodných 

slov (vulgárních, či v nevhodné situaci), odosobněnou formou komunikace, aţ po 

mimořádné jazykové nadání. Mezi další symptomy patří zejména rigidita, stereotypní 

a rutinní chování, příchylnost k určitým předmětům, odpor ke změnám v běţných 

denních činnostech, nebo osobním prostředí. Často se přidruţují různé fóbie, poruchy 

spánku, příjmu potravy, záchvaty agrese, vzteku, sebezraňování, chybí spontaneita, 

iniciativita, kreativita. Z diagnostického hlediska dětský autismus plní kritéria v kaţdé 

části diagnostické triády. 

 F84.1 Atypický autismus – označuje autismus u osob, které splňují jen částečně 

diagnostická kritéria pro dětský autismus. Dalo by se říci, ţe se jedná o osoby, které 

vykazují jasné autistické rysy, ale pouze částečný klinický obraz. Typická je například 

nízká frekvence výskytu symptomů, vznik po třetím roce ţivota, nebo přidruţení 

mentální retardace. 

 F84.2 Rettův syndrom – projevuje se ztrátou kognitivních schopností, poruchou 

koordinace jemné i hrubé motoriky. Porucha se vyskytuje pouze u dívek, nastává 

vinou genu (MECP 2) na raménku chromozomu X. Je tedy jedinou pervazivní 

vývojovou poruchou, která se diagnostikuje laboratorním genetickým vyšetřením. 

 F84.3 Jiná dezintegrační porucha – charakteristické je delší období normálního 

vývoje 2 – 10 let, po kterém nastává regres v nabytých dovednostech. Stav se můţe 

náhle zhoršit, nebo měnit, se stoupající a klesající tendencí, normy však jiţ není nikdy 

dosaţeno. Projevy autismu doprovází záchvaty vzteku, agresivita, úzkostnost a 

zhoršení koordinace hrubé i jemné motoriky. 
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 F84.4 Hyperaktivní porucha sdruţená s mentální retardací a stereotypními 

pohyby – jak je uvedeno v názvu, porucha sdruţuje hyperaktivní syndrom, mentální 

retardaci s IQ niţším neţ 50 a stereotypní pohyby, případně sebepoškozování.
3
 

Významná je silná emoční labilita doprovázená afekty, záchvaty úzkosti. Na 

diagnostické škále dětského autismu vykazuje jen mírnou symptomatiku. 

 F84.5 Aspergerův syndrom – splňuje kritéria autismu v oblasti narušení sociální 

interakce se stereotypními, rutinními způsoby chování. Odlišný je zejména vývoj řeči 

a kognitivní vývoj, které jsou v normě pro daný věk. Vyjadřování sice neodpovídá 

přesně kontextu sociální situace (vykřikují nesouvislé věty, lpí na přesném 

vyjadřování, mluví šroubovaně, napodobují řeč dospělých, neberou ohled na zájem 

posluchačů, nechápou ironii, apod.), přesto není natolik odlišné jako u autismu. 

Zvláštností, která často vzbuzuje zájem okolí, bývá enormní nadání v určitém, 

specifickém oboru – literatuře, hudbě, matematice, či pamětním osvojování. 

 F84.8 Jiné pervazivní vývojové poruchy – jedná se kategorii nepříliš uţívanou 

Thorová K.
4
 ji uvádí jako nespecifickou sběrnou kategorii pro osoby s autistickými 

projevy, nesplňující diagnostická kritéria výše uvedených poruch. Narušena je 

především kvalita komunikace, sociální interakce, představivosti a hry. Symptomatika 

je různorodá, typicky se přidruţuje pouze úzkost, nepozornost, hyperaktivita. Někdy 

bývají přidruţeny také schizoidní rysy – typická je nízká schopnost rozlišení mezi 

realitou a fantazií. 

 F84.9 Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná – pouţívá se zejména v raném 

věku, kdy je předpoklad, ţe porucha ještě není plně vykrystalizována a bude se dále 

vyvíjet. Takto diagnostikované dítě je nutné dále sledovat a diagnózu zpřesňovat dle 

vývoje poruchy. 

 

1.2 Ústavní péče 

 Ústav je slovo odvozené od ustavit, tedy zřídil za nějakým účelem. Podobný význam má 

slovo instituce – zařizovat, zřizovat. „ Označuje se jím udržovaný zákon, zvyklost, praxe a 

                                                           
3 Hrdlička, M.; Komárek, V. Dětský autismus. Praha, 2004, s. 154 
4 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006, s. 204 
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také organizace. Institucí je podle sociologů například církev, školství, právo, ekonomický 

systém a také rodina. V tomto významu se termín používá v některých evropských jazycích již 

od 16. století. Teprve o 200 let později dostává význam „zařízení pro veřejné, výchovné, 

církevní a jiné účely“, který se současně spojuje s budovou, v níž toto zařízení sídlí.“
5
 

 Zařízení poskytující ústavní péči, v současném názvosloví zařízení poskytující sociální 

péči osobám se zvláštními potřebami, jsou druhem ubytovacího zařízení, kde pracují 

profesionální zaměstnanci, kteří pečují o specifickou skupinu klientů. Pro účely této práce se 

budu zabývat v rámci ústavní péče zařízeními poskytujícími sociální péči osobám s autismem, 

jsou to nejčastěji bývalé ústavy sociální péče, dnes zařízení pro osoby se zdravotním 

postiţením. Klientům je v těchto zařízeních poskytována komplexní péče, která je často 

trvalou náhradou rodinného ţivota. 

 

1.3 Výchova 

 Definic výchovy existuje mnoho, v běţném kaţdodenním jazyce se slovo výchova uţívá 

ve smyslu socializačních procesů v rodině a širším lidském společenství, i jako 

institucionalizovaná činnost pedagogů.
6
 Výchovu lze chápat jako záměrný a specificky lidský 

proces formování osobnosti člověka. Znamená to tedy, ţe člověk se člověkem v pravém slova 

smyslu nenarodí, ale stává aţ v průběhu svého ţivota. Osobnost kaţdého člověka je jedinečná, 

utváří se a proměňuje během celého ţivota. Proměna probíhá na základě vnitřního zpracování 

vnějších vlivů, které na člověka působí. Zvenku působící vlivy člověk individuálně zpracuje, 

čímţ proběhnou změny jednotlivých sloţek a tím i osobnosti jako celku. Osobnost kaţdého 

člověka je tedy determinována soustavou vnějších a vnitřních činitelů. 

       Mezi vnitřní činitele patří zejména genetická výbava a její změny – mutace a segregace, 

které mají vliv na vznik vlastností jednotlivých sloţek osobnosti. V těchto vnitřních 

podmínkách zanechávají vnější vlivy změny – mohou je aktivizovat, rozvíjet, ale také 

potlačit. Mezi vnější vlivy patří všechny okolní podmínky člověka, jako je jeho nejbliţší 

prostředí – jeho teplota, čistota, hluk, umístění, ale i třeba politické klima, ekonomické 

podmínky aj. Jedním z nejdůleţitějších vnějších vlivů je právě výchova.  

                                                           
5 Matoušek, O. Ústavní péče. Praha, 1999, s. 34 
6
 Koťa, J. in Vališová, A.; Kasíková, H., et al. Pedagogika pro učitele. Praha, 2007, s. 54 
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       Výchova jde s lidstvem od počátku věků, neboť vţdy bylo třeba určité adaptace na 

sociální podmínky dané společnosti proto, aby se člověk mohl stát jejím plnoprávným členem 

a zároveň, aby také sama společnost mohla dále pokračovat ve svém rozvoji. 
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2 Vývoj přístupů k osobám s autismem 

       První prací, která se zabývá pervazivními vývojovými poruchami, je „Über Dementia 

infantilis“ vídeňského pedagoga T. Hellera z roku 1908. Zabýval se v ní infantilní demencí u 

dětí, která byla po té nazývána Hellerovým syndromem, dnes je označována jako Jiná 

dezintegrační porucha. Druhou prací, která bývá povaţována za základní dílo vztahující se 

k pervazivním vývojovým poruchám, je práce amerického psychiatra Leo Kannera „Autistic 

Disturbances of Affective Contact“, která vyšla v časopise Nervous Child v roce 1943. 

Kanner soustavně pozoroval 11 pacientů, kteří vykazovali podobnou soustavu zvláštních 

projevů, nezařazených dosud mezi ţádná diagnostická kritéria. Tyto projevy povaţoval za 

symptomy specifické poruchy, kterou nazval Early Infantile Autism (časný dětský autismus). 

Pojmem autos (z řeckého sám) chtěl vyjádřit zvláštní pohrouţení těchto dětí do vlastního 

světa, osamělost a nezájem o svět kolem sebe. Označil je jako bytosti neschopné lásky a 

přátelství. Tato práce vzbudila velký zájem odborníků a nastartovala bouřlivý vývoj teorií o 

vzniku, diagnostice a léčení těchto poruch.
7
 

       Je zde nutné ovšem zmínit také paralelní pouţití názvu autismus pro označení dílčího 

symptomu psychózy a tedy moţné mylné spojení se schizofrenií. V roce 1911 jej pouţil 

švýcarský psychiatr E. Bleuler k pojmenování zvláštního pohrouţení se do vnitřního světa snů 

a fantazie u schizofrenních pacientů. V tomto pojetí se jedná o dočasné odtrţení od reality, 

jakési snění během ataku nemoci. 

       Ve čtyřicátých letech 20. století působil v práci s dětmi s mírnou formou autismu 

vídeňský pediatr Hans Asperger, podle něhoţ byla později pojmenována jedna z poruch 

autistického spektra. Tento název pouţila britská lékařka Lorna Wingová v roce 1981, tedy 

rok po Aspergerově smrti. Asperger sám pouţíval název autistická psychopatie. V současné 

době trvají diskuze o tom, zda Aspergerův syndrom je samostatnou diagnostickou jednotkou, 

či pouze typem vysoko funkčního autismu
8
 (porucha autistického spektra s mentálním 

vývojem v mezích normy aţ vysokého nadprůměru). 

       Během následujících šedesáti let se vystřídalo mnoho teorií a názorů na autismus. Změny 

nastávaly pod vlivem moderních psychologických proudů i objevem nových informací. Na 

základě psychoanalýzy byl uznáván názor, ţe autismus je způsoben špatnou péčí rodičů, 

                                                           
7 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006, s. 35 
8 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006, s. 37 
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přesněji citově chladnými, sobeckými rodiči, kteří působí na dítě patologickou emocionální 

atmosférou v počátcích vývoje jeho ega. Dítě potom přeskočí vývojově citlivé období pro 

počátek socializace, neboť není interpersonálně stimulované a socializace v pravém smyslu 

neproběhne. Margaret Mahlerová
9
 se domnívala, ţe kaţdé dítě je v počáteční fázi autistické – 

uzavřené ve svém světě a pouze stimulací milující matky – láskou, doteky, úsměvy, 

komunikací, je dítěti pomoţeno k dalšímu vývoji. Dítě citově chladné matky tak nemá šanci 

se z této fáze pozitivně dostat, pokračovat v socializaci a správném vývoji. Bruno Bettleheim 

také dával autismus za vinu rodičům, přirovnával dítě s autismem dokonce k dítěti, které 

přeţilo koncentrační tábor. Uváděl, ţe dítě přichází na svět aktivní, vysílá signály a přijímá 

informace z vnějšího světa. Pokud cítí, ţe s ním okolní svět nekoresponduje, je frustrované a 

stává se autistickým. K tomu dochází v prvních šesti, maximálně devíti měsících ţivota 

dítěte.
10

 

       Odborníků, kteří se domnívali, ţe většina dětí je z počátku ţivota autistická, byla celá 

řada, aţ Frances Tustinová v devadesátých letech při svém zkoumání a pozorování časných 

projevů zdravých a autistických dětí zjistila, ţe autistické děti se i v autistické části života 

chovají jinak neţ zdravé, a došla k závěru, ţe autismus je vrozená porucha a není tedy 

specifickým regresem do niţšího vývojového stadia. 

      I kdyţ v současnosti není známa genetická dispozice vedoucí ke vzniku autismu, jsou 

uváděna dědičná onemocnění, které vykazují velmi vysoké procento výskytu autismu ve 

srovnání s běţnou populací, uvádí se proto, ţe se s autismem přímo pojí. Simon Baron-

Cohen
11

 uvádí: 

 Fenylketonurie (Phenylketonuria) – dědičné metabolické onemocnění způsobené 

nefunkčním jaterním enzymem fenylalanin hydroxilázou, který u zdravých lidí mění 

animokyselinu fenylalaninu na tyrosin. Jedinou účinnou léčbou je přísná dieta. 

Z důvodu častého výskytu této nemoci spolu s autismem byly vyvíjeny způsoby léčby 

autismu zaloţené na dietním reţimu (viz kap. 2.2.4). 

 Neurofibromatóza (Neurofibromatosis) – geneticky podmíněné onemocnění 

projevující se nárůstem benigních i maligních nádorů v nervové tkáni. Tyto tumory 

                                                           
9 Mahler, M. in Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006, s. 39 
10 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006, s. 37 
11

 Baron-Cohen, S. Autism: The facts, Oxford, 1993, s. 30-31 
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způsobují váţné neurologické problémy. Terapie neexistuje, léčba spočívá pouze 

v odstraňování vznikajících nádorů, které tlačí na míšní nervy. 

 Tuberózní skleróza (Tuberous sclerosis) – dědičné onemocnění, které se projevuje 

tvorbou benigních tumorů postihujících všechny orgánové systémy, nejčastěji kůţi, 

mozek, ledviny a srdce. Kauzální léčba neexistuje. 

 Downův syndrom (Down syndrome) – geneticky podmíněné onemocnění zapříčiněné 

genovou mutací, která způsobí trisomii 21. chromozómu. Mutace nastává v průběhu 

meiotického dělení. Toto onemocnění se projevuje výraznými fyzickými znaky díky 

nimţ se dříve tomuto onemocnění říkalo mongolismus – vzhůru směřující oční 

štěrbiny, nízko posazené uši, zvětšený jazyk. Downův syndrom je nejčastější příčinou 

mentální retardace a zároveň se výrazně pojí v výskytem poruch autistického spektra 

(1/700).  

 Syndrom fragilního X chromozomu (Fragile X syndrome, nebo také Martin-Bell 

syndrome) – dysmorfické dědičné onemocnění vzniklé nadměrným opakování CCG 

řady na raménku X chromozomu, coţ způsobuje jeho vysokou křehkost a snadné 

zlomení.  Toto onemocnění má horší průběh u muţů z důvodu jejich genetické výbavy 

(chromozómy XY) u nichţ způsobuje mentální retardaci, u ţen (mají chromozomální 

výbavu XX) způsobuje pouze lehčí mentální dysfunkci. Toto onemocnění je po 

Downově syndromu nejčastější příčinou geneticky podmíněného mentálního 

postiţení, je provázeno výraznými fyzickými znaky – velká protáhlá hlava, podlouhlý 

obličej, odstáté, velké uši, velmi často projevy ADHD. Výskyt autismu je 1/1500.  

 Cornelia de Lange syndrom (Cornelia de Lange syndrome) – jedná se o vrozenou 

vývojovou vadu, jejíţ diagnóza se stanoví na základě převáţně fenotypových znaků, 

objektivní kritéria v současnosti nejsou ještě známa. Charakteristické znaky – husté, 

srostlé obočí, nízká vlasová hranice, široký kořen nosu, velké ušní boltce, povislé ústní 

koutky, obličej bez výrazu, malý obvod hlavy, nízký vzrůst. Výrazné problémy 

v pozornosti, agresivita, těţké sebepoškozování, úzkosti, bojácnost. Pacienti často 

umírají v raném věku. 

 Lupski - Potocki syndrom (Lupski – Potocki syndrome) – geneticky podmíněné 

onemocnění způsobené duplikací, trisomií, nebo zdvojením na krátkém raménku 17 

chromozómu. Klíčovým prvkem v tomto onemocnění, který se objeví aţ v 80% je 
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porucha autistického spektra. Zásadní obtíţe – spánková apnoe (zástava dýchání ve 

spánku), strukturální kardiovaskulární anomálie, obsesivně-kompulzivní chování, 

poruchy pozornosti, učení, výrazně malý vzrůst. 

 Smith Magenis syndrom (Smith Magenis syndrome) – geneticky podmíněné 

onemocnění způsobené abnormalitami v krátkém raménku 17 chromozomu. Fyzické 

zvláštnosti – široký, čtvercový obličej, zapadlé oči, plné tváře, široký nos a povislé 

ústní koutky. Psychické problémy – spánková apnoe, silná agresivita, 

sebepoškozování, obsedantně-kompulzivní chování (převáţně olizování částí těla, i 

cizích předmětů). Léčba spočívá pouze v tlumení agresivního chování a nespavosti. 

 Moebius syndrome – genetické postiţení šestého a sedmého hlavového nervu, 

ovlivňující tvář, oční svaly  - ochrnutí obličeje, šilhání, neschopnost se usmát, bez 

výrazu. 

 

      2.1 Diagnostika poruch autistického spektra 

       Poruchy autistického spektra jsou řazeny podle platných klasifikačních systémů MKN-10 

a DSM-IV mezi prevazivní vývojové poruchy, tedy poruchy zasahující osobnost v celé její 

šíři. V souvislosti s autismem se hovoří o tzv. autistické triádě postižení. Jedná se o postiţení 

schopností v oblasti:  

 sociální komunikace,  

 sociální interakce,  

 představivosti a zájmů. 

 

      Někteří autoři uvádí
12

 v této triádě také deficit přizpůsobivosti (Flexibility impairment), 

který poukazuje na stereotypní chování a extrémní reakce ve společenském styku. Tato triáda 

autismu musí být vţdy přítomná, mohou se přidruţit další nespecifické rysy a onemocnění. 

Nejčastěji se vyskytují smyslové vady, epilepsie, dětská mozková obrna, poruchy spánku, 

příjmu potravin, gastrointestinální obtíţe a vrozené genetické vady (viz kap. 2). 

                                                           
12 Jordan, R. Education of children and young people with autism. Birmingham, 1997, s. 11 
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       Autismus byl dlouhá léta povaţován za onemocnění způsobené nevhodným počátečním 

působení rodiny. Přestoţe stres či emocionální deprivace jsou povaţovány za zhoršující 

faktory autismu, jedná se z dnešního pohledu spíše za záměnu následku za příčinu. Faktory 

podílející se na vzniku autismu jsou uváděny vnitřní – předpoklad genetické zátěţe (v 

současnosti neprokázáno) a vnější – obrny, toxicita prostředí, umělé vytváření a udrţování 

těhotenství, vyšší věk matek a otců, předčasně narozené děti, postnatální poškození mozku. 

Nejrozšířenější koncepty a teorie toho, jakým způsobem autismus vzniká, je moţné 

v současnosti shrnout do dvou hlavních proudů:
 13

 

 Neurobiologický koncept – zařazuje autismus mezi neurovývojová onemocnění, uvádí 

jako základní moţnou příčinu vzniku autismu, vystavení vyvíjejícího se mozku dítěte 

v určitém kritickém období specifickým lékům, působícím na geny, které jsou 

zodpovědné za vývoj mozku, zejména kódování informací a učení. 

 

 Psychologický koncept – na základě zkoumání kognitivních procesů vznikly tři teorie 

neuropsychologického zaměření
14

: 

 

- Koncepce teorie mysli (Theory of Mind – Simon Baron-Cohen) – kognitivní 

schopnost mysli je určitou predispozicí vlastní všem zdravým lidem. Umoţňuje 

vytvářet úsudky o tom, co si druzí myslí, pomáhá chápat vše, co nelze přímo 

pozorovat. Tato predispozice je nutná pro orientaci ve světě, pokud chybí, 

odpovídající reakce se vůbec nevyvine. 

- Teorie centrální koherence (Weak Central Coherence Theory – Uta Firth) – jedná se 

o vrozený deficit schopnosti spojovat informace v určité celky a z nich vyvozování 

dalších informací, zobecňování. 

- Teorie exekutivních funkcí (Executive Function Deficit Theory – E. Miller a J. 

Cohen) – exekutivní funkce jsou procesy usměrňující naší pozornost. Směřují 

jednání k určitému cíli a tlumí okamţité, neţádoucí impulzy našeho reagování. 

Osoby s autismem mají tyto funkce nevyzrálé, či chybí úplně. Znemoţňují tedy 

nejen sociální kontakt, ale i vývoj osobnosti jako celku. 

 

                                                           
13

 Hrdlička, M.; Komárek, V. Dětský autismus. Praha, 2004, s. 17 
14 Jordan, R. Education of children and young people with autism. Birmingham, 1997, s. 18-24 
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       Diagnostika u dětí s autismem je vhodná nejdříve mezi 18 - 30 měsícem, neboť v této 

době jiţ bývají rozvinuté specifické vzorce chování. Samotný proces diagnostiky bývá velmi 

obtíţný, tyto děti většinou nespolupracují, nepotřebují sociální kontakt, ani odměňování 

nebývá účinné. Častým problémem bývá také úzkost, panické stavy, agresivita a stereotypní 

chování.
15

 Důleţité je zejména počáteční navázání kontaktu, pro které je třeba dostatek času a 

pouţití více vyšetřovacích metod, neboť v současnosti neexistuje biologická zkouška, která by 

prokázala autismus. Diagnostika je tedy směřována k pozorování a mapování chování 

prostřednictvím testů, dotazníků a škál. Poruchy autistického spektra však mají velmi 

různorodou symptomatiku i manifestace projevů je u jednotlivých osob velmi odlišná. Proto 

přes existenci screeningových metod zůstává zásadním faktorem znalost a klinická zkušenost 

pracovníků, kteří osoby s podezřením na PAS vyšetřují. Je nutné nejprve vyloučit 

metabolické, smyslové a jiné zdravotní poruchy, které mohou vést ke zkreslení výsledků 

v kognitivní části. Dále je nutné kombinovat rozhovor s rodiči s pozorováním dítěte při 

samostatné činnosti i spolupráci s rodiči. Nutná je rovněţ úplná osobní, rodinná i sociální 

anamnéza.   

Zásadními jevy, kterých je třeba si všímat uţ u velmi malých dětí při diagnostice jsou:
16

 

- zda vyjadřuje nesouhlas 

- dokáţe zamávat 

- reaguje na své jméno 

- ukazuje na něco zajímavého 

- udrţuje oční kontakt 

- má zájem o interakční hru 

- zda nereaguje nepřiměřeně na určité podněty (hluk, zvuky, dotek). 

Diagnostická vodítka ve starším věku (9 let a výše): 

- podání ruky 

- jak definuje přátelství 

- podle čeho pozná kamaráda 

- co si myslí o manţelství 

                                                           
15 Říčan, P., Krejčířová, D. et. al. Dětská klinická psychologie. Praha, 1995, s. 153 
16 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2008, s. 40 
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      Časná diagnostika je velmi důleţitá, neboť děti diagnostikované v předškolním věku 

mívají nejlepší prognózu, lépe se vyrovnávají s přijetím, identitou, adekvátněji se formuje 

jejich sebehodnocení. Význam diagnózy není vhodné podcenit, umoţňuje totiţ rodiči, nebo 

vychovateli pochopit dítě, ukazuje cestu jak s ním zacházet, otevírá bránu k informacím a 

pomoci. Je také potřeba nerezignovat na výchovu, která byla do té doby prováděna, pouze ji 

přizpůsobit druhu a hloubce postiţení. 

 

Přehled screeningových a diagnostických nástrojů dle Thorové:
17

 

 ADI-R : Autism Diagnostic Interview-Revised – metoda strukturovaného rozhovoru 

s rodiči (vychovateli) dítěte s podezřením z autismu. Nevýhodou je dlouhá doba 

administrace – aţ 120 minut, výhodou je převoditelnost získaných skór na kritéria 

MKN-10. 

 ADOS : Autism Diagnostic Observation Schedule – vyšetření pozorováním a 

zapisováním s převoditelností na MKN-10. Za poměrně krátkou dobu lze získat 

informace pro zachycení různých poruch autistického spektra, nevýhodou je nízká 

rozlišitelnost jednotlivých, dílčích problémů. 

 A.S.A.S. : The Australian Scale for Asperger´s syndrome – screeningová metoda pro 

zjištění Aspergerova syndromu. Dotazník vyplňuje odborník s rodiči (vychovateli) a 

boduje na škále 0 – 6 bodů.  

 AQ test – Autism Spectrum Quotient – jednoduchá orientační metoda pro zjištění rizika 

Aspergerova syndromu v adolescenci a dospělosti. 

 CARS – Childhood Autism Rating Scale – škála dětského autistického chování byla 

vypracována týmem odborníků v rámci státního programu TEACCH. Škála poskytuje 

relativně rychle a spolehlivě rozlišení, zda se jedná o poruchu, či nikoli. Jedná se o 

nejrozšířenější diagnostický nástroj v ČR. 

 CHAT – Checklist for Autismin Toddlers - dvouvrstvá metoda, která v první části 

vychází z rozhovoru s rodiči, v druhé části z vlastního pozorování chování dítěte. 

 DACH – Dětské autistické chování – jedná se o českou orientační screeningovou 

metodu, která má formu jednoduchého dotazníku. Sestavila jej K. Thorová a je na 

internetových stránkách v interaktivní formě na www.praha.appla.cz. Tento 

                                                           
17 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006, s. 264 
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diagnostický nástroj je k online pouţití pro rodiče a vychovatele dětí, kteří mají 

podezření na poruchu autistického spektra. 

 

Dalšími méně vyuţívanými diagnostickými nástroji jsou například TPBA, ABC, ASSQ, 

ČÁST, DISCO, PDDST, E-2  FORM, HBS. 
18

 

 

Obecným cílem diagnostiky je co nejlepší rozpoznání a charakteristika konkrétního 

handicapu. Důleţitá je znalost jeho hloubky a šíře zasahující oblasti fyzických, psychických i 

sociálních stránek kaţdého jedince. Komplexní posouzení aktuálního stavu je nezbytným 

východiskem pro výběr, stanovení a způsob aplikace edukačních metod, které mají za úkol 

optimální rozvoj daného jedince. 

Diagnostický proces je u dětí s autismem velmi problematický, neboť chování i specifické 

projevy poruchy jsou u kaţdého dítěte jiné, v exponovaných vývojových období můţe také 

typická sympomatika ustupovat jiným druhům projevů, od agresivity, nadměrné aktivity aţ 

po naprostou netečnost, pasivitu. Problémové chování značně ztěţuje samotný diagnostický 

proces a často vede odborníky k mylné diagnóze. Náprava pak bývá velice obtíţná a 

zdlouhavá.  

Nejrozšířenější organizací v ČR, která pomáhá osobám s autismem, poskytuje informace, 

vzdělává a provádí kvalitní diagnostiku je APLA ČR (Asociace pomáhající lidem 

s artismem). Rodiče, učitelé, vychovatelé, sociální pracovníci, lékaři i široká veřejnost je 

mohou poţádat o specializované vyšetření při podezření na autismus. Diagnostický proces 

trvá minimálně dvě hodiny, základním diagnostickým nástrojem je škála autistického chování 

CARS, dále se zohledňuje sociální chování vzhledem k vývojovému stupni, výše IQ a mnoho 

dalších dílčích aspektů. Diagnostické vyšetření je moţné objednat také přímo do školního, 

zdravotního či sociálního zařízení, kde profesionálové provedou nezbytná vyšetření dítěte ve 

známém prostředí, coţ významně zkvalitní celý diagnostický proces a umoţní co nejpřesnější 

diagnózu. 

V ústavních zařízeních proto povaţuji za nezbytné klást důraz na informovanost 

pracovníků v přímé péči, kteří mají moţnost jako první vysledovat problémy v chování a 

                                                           
18 Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha, 2004, s. 92 
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zajistit kvalifikované vyšetření. Včasná diagnóza je totiţ prvotním a základním předpokladem 

pro kvalitní budoucí vývoj dítěte.  

 

      2.2 Výchovné a léčebné terapie 

       2.2.1 Farmakoterapie 

      U dětského autismu bývají velmi často pouţívána různá psychofarmaka, přestoţe jejich 

pozitivní účinek nebyl zcela prokázán. Většinou jsou vhodné na utlumení narušeného chování 

(agresivity, obsedantní stereotypie, hyperaktivity), patologické emotivity (fóbie, deprese, 

úzkostné stavy), či poruch spánku. Nejedná se tedy o léčebnou metodu, kterou je moţné léčit 

autismus, pouze o podpůrnou metodu, umoţňující utlumit ataky patologického chování a tím 

připravit prostor pro účinnější působení psychoterapie. 

       Bohuţel v oblasti zařízení sociální péče bývá tento druh terapie často jediným 

vyuţívaným řešením. Není výjimkou, ţe děti jsou utlumeny pomocí neuroleptik, antidepresiv 

a psychostimulancií, bez další následné psychoterapie. Na vině bývá nejčastěji špatná 

diagnostika a neznalost problematiky pervazivních poruch. 

 

 2.2.2 Psychoterapie 

      V oblasti psychoterapie se vyvíjelo mnoho různých přístupů, z nichţ všechny jsou dosud 

platné a vyuţívají se podle preferovaných názorů na etiologii autismu.
19

  

 Terapie objímáním – 1983 Nikolaas Tinbergen 

      Cílem terapie je vytvoření chybějící pevné vazby mezi matkou a dítětem, pomocí pevného 

objetí. Důleţité je navození pocitu důvěrnosti, souznění s matkou, ale zároveň pocitu síly 

matky a svého bezpečí. Matka má během terapie s dítětem neustále komunikovat a sdělovat 

mu své pocity. Prokázáno je posílení vzájemného vztahu matky s dítěte, neprokázány jsou 

ovšem změny v dalších oblastech chování. 

 

                                                           
19 Říčan, P., Krejčířová, D. et. al. Dětská klinická psychologie. Praha, 1995, s. 154 
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 Intenzivní behaviorální terapie – 1987 O.Ivar Lovass 

      Tato terapie jak je z jejího názvu patrné vychází z behaviorismu, soustředí se tedy na 

změnu chování – posílení ţádoucího a potlačení nevhodného. Důraz při terapii je kladen na 

strukturované a observační učení.  

      Strukturované učení spočívá v rozdělení probíraného tématu na jednotlivé kroky, kdy 

terapeut (později rodič, vychovatel) nabídne dítěti určitý stimul a čeká na reakci. Správnou 

reakci posiluje odměnou (u dětí s autismem jako odměna celkem dobře fungují sladkosti, o 

předměty okolního světa zpravidla nejeví větší zájem, je však vhodné vţdy doprovodit slovní 

pochvalou pro vznik podmíněných spojů pochvaly s odměnou), pokud dítě reaguje chybně, je 

navedeno ke správnému řešení tak, aby se učilo správné reakci.  

 Observační učení umoţňuje učení správným vzorům chování prostřednictvím 

pozorování a nápodoby. Tímto způsobem učení se nacvičuje převáţně chování v určitých 

sociálních situacích, od sebeobsluhy, přes komunikaci s vrstevníky, po jízdu v prostředcích 

hromadné dopravy. 

      Při intenzivnější terapii je uváděno značné zlepšení ve všech oblastech poruch 

autistického spektra. 

 Interakční muzikoterapie – 1987 Newson 

      Tato terapeutická metoda má posílit rozvoj komunikace prostřednictvím hudby. Jde 

nejprve o rozvoj neverbálních komunikačních dovedností, později o sociální dialog. 

 Facilitovaná komunikace - 1992 Douglas Biklen 

      Metoda je zaloţená na rozvoji motorických dovedností v souvislosti s komunikací. Děti 

jsou učeny komunikovat prostřednictvím náhradních komunikačních kanálů, tedy psaním na 

počítači, nebo ukazováním na obrázky či písmena. Facilitátor nejprve přidrţuje ruku dítěte a 

učí jej koordinaci spolu s komunikací. Výsledky byly prokázány zejména v oblasti zlepšování 

sociálních vztahů. 

 Moţnost volby – 1976  Barry Neil Kaufman 

      Hlavním aspektem tohoto přístupu je změna pohledu rodičů na dítě a v závislosti na tom 

také změna chování rodičů k dítěti. Zásadou je přijetí dítěte takového jaké je, pochopení, ţe 
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chování dítěte je vlastně odpovědí na svět, kterému nerozumí. Na dítě nejsou kladeny ţádné 

nároky, je bezvýhradně přijímáno. V USA je tento přístup nazýván jako Son-Rise Program, 

který propaguje otec (Kaufman), kterému se uzdravil autistický syn. Tento program není 

odborně zdokumentován ani posouzena jeho účinnost. 

 Smyslová integrační terapie  (Sensory Integration Terapy) – 1970 A. Jean Ayres
20

 

      Terapie probíhající soustředěním na smysly, reakce dětí na kontakt, zvuky, jevy, předměty 

pomocí hry. Terapeut pracuje v místnosti plné hraček a následuje dítě, všímá si jeho 

preferencí a dráţdivosti, podle toho se snaţí usměrnit činnost dítěte ţádoucím směrem. 

Později je vhodné dítě vést k infomovanosti a seberegulaci, například pomocí pracovních 

listů, tabulek apod. Tato terapie nebývá pouţívána samostatně, ale spíše jako část většího 

programu. 

 

2.2.3 Program TEACCH  (Treatment and Education of Autistic and Communication 

Handicapped Children) 

      Na základech behaviorální terapie a strukturovaného učení vznikl program TEACCH. 

Jedná se o komplexní program vyvinutý v sedmdesátých letech na univerzitě v Severní 

Karolině jako první státní program na pomoc dětem s autismem. Hlavní ideou tohoto 

programu je individuální přístup ke kaţdému dítěti. Vychází se z potřeb dítěte, jeho 

neschopnosti rozumět řádu ve společnosti. Vzhledem k mnoha odchylkám, různým 

významům v sociálních situacích a komunikaci těmto dětem připadá náš svět jako chaos, 

neorientují se v něm a ţijí v neustálém stresu, z něhoţ vznikají jejich úzkosti, fóbie a stresy, 

na něţ reagují agresivitou. U dětí s autismem chybí také schopnost předvídat, plánovat, 

v první řadě je tedy třeba upravit jejich prostředí tak, aby bylo pro ně předvídatelné, dát mu 

řád. 

      Filozofické základy TEACCH programu:
21

 

 individuální přístup k dětem  

 aktivní generalizace dovedností (prostupnost a propojenost školního a domácího 

prostředí) 

                                                           
20 Autism Therapy : Autism Teaching Methods: Sensory Integration Therapy [online], 2011 
21 Strukturované učení [online]. Autismus.cz : Portál o poruchách autistického spektra, 2007 
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 úzká spolupráce s rodinou  

 integrace lidí s autismem do společnosti  

 přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí  

 pozitivní přístup i k dětem s problematickým chováním a těžkým mentálním 

handicapem, optimistický pohled na efektivitu a možnosti vzdělávání těchto dětí  

 aktivní snaha o pedagogickou intervenci, řešení problematického chování 

      Tento program vychází ze strukturovaného učení, které je komplexně rozpracováno pro 

individuální potřeby kaţdého dítěte s autismem. Upravuje prostředí, coţ pomáhá odstranit 

stresové faktory, umoţňuje lépe vstřebávat informace a postupně přivykat světu, v němţ mají 

ţít plnohodnotný ţivot, jak je to jen k jejich poruše moţné. Rozvíjí soběstačnost a 

samostatnost dítěte, při souběţném posilování vztahů s rodiči. Mimo úpravy vnějšího 

prostředí (od pracovního stolu po vizuální podporu při uţívání předmětů běţné denní potřeby) 

se zabývá vypracováním denního reţimu, který je pro dítě jakousi berličkou, umoţňujícímu se 

soustředit na jiné situace.  

 

     Výše uvedené psychoterapeutické metody nemají spolehlivě prokázané a zdokumentované 

pozitivní výsledky. V současnosti se nejčastěji pouţívá program  TEACCH, který je vlastně 

kombinací několika metod. Tento program klade velký důraz na individuální přístup a 

názornost, obsahuje prvky behaviorální terapie i integrační terapie a snaţí se skloubit to 

nejlepší z obou terapií. Behaviorální terapie je zaměřená na nácvik ţádoucího chování, 

smyslová integrační terapie rozvíjí informovanost, pochopení a seberegulaci. 

 

        2.2.4 Terapeutický vliv diety  

      Terapie prostřednictvím dietetických opatření vychází z moţnosti léčby hyperaktivity, či 

přemnoţení kvasinek v organismu úpravou stravy. Jiné samostatné teorie předpokládají, ţe 

autismus je metabolickou poruchou podobnou celiakii a fenylketonurii. Přesněji poruchou 

trávení proteinů, jejichţ nekompletně strávené peptidy pronikají střevní stěnou do krve a 

poškozují CNS.
22

 GFCF (Gluten Free Casein Free diet) je dieta s vyloučením lepku a 

                                                           
22 Autismus jako metabolická porucha[online]. GFCF, 2005 
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mléčných výrobků. O pozitivním působení této diety informují především rodiče, sdruţující 

se především v internetových společnostech a diskusích, například na www.gfcf.unas.cz, 

www.gfcfdiet.com. Přirovnávají autismus k dlouhodobému předávkování opioidy, 

vznikajícími při nedostatečném štěpení proteinů. Vysvětlují tím nedostatečné sociální 

interakce, komunikaci, návykové a stereotypní chování.  

      Thorová K.
23

 uvádí dietetická opatření jako neprokázanou terapeutickou metodu. Dietu 

povaţuje za vhodnou pouze při diagnostikované potravinové alergii, metabolické vadě, 

přejídání a obezitě. Thorová připisuje pozitivní výsledky k „placebo efektu“, přesto bychom 

neměli podceňovat význam změny stravovacích návyků pro zlepšení stavu autistů. 

V současnosti jsou zkoumány alergické, autoimunitní faktory stravy, kumulace těţkých kovů 

v organismu, či chybně probíhající metabolické procesy. Je velice pravděpodobné, ţe se v této 

oblasti dočkáme ještě mnoha pozitivních výsledků. 

 

      2.2.5  Biofeedback jako terapeutická metoda autismu 

      EEG – biofeedback je terapeutická metoda, která umoţňuje regulaci aktivity mozkových 

vln. Biofeedback je přirozený jev, jedná se vlastně o přirozenou biologickou zpětnou vazbu. 

V přírodě je normální jev udrţování homeostázy – neboli stabilních vnitřních podmínek, i 

kdyţ se okolí mění. Pomocí této metody je tedy moţné naučit se, vyladit mozkové vlny 

pomocí okamţité informace o jejich rozladění. Jedná se tedy o uvádění své mozkové aktivity 

do souladu, coţ pomáhá vylepšit například soustředění, pozornost, vůli, paměť, uvolnění 

apod. 

      Zakladatelem této metody je americký neurofyziolog profesor Barry Sterman, který 

pracoval pro NASA. Metodu sebeučení mozku rozpracoval v 60. letech a doposud pracuje na 

jejím zdokonalení s manţeli Otmerovými. Za otce moderního biofeedbacku je povaţovaný 

Neal Miller, který se zabýval podmíněným chováním myší. Pomocí stimulace určitých míst 

v mozku je učil ovládat určité projevy své srdeční frekvence. Dalšími významnými 

osobnostmi, které se zabývají EEG biofeedbackem jsou například Karl Pribram americký 

neurochirurg, neuropsycholog, neurofyziolog a neurofilosof, z českých vědců J. Fabera, K. 

Holub, M. Moravec.  

                                                           
23 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s. 403 
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      Odborníci na biofeedback uvádí,
24

 ţe tato metoda je účinná zejména u vysoce funkčního 

autismu (autismus bez přítomnosti mentální retardace), u kterého redukuje autistické 

symptomy o 40 %, zvyšuje propojenost mezi jednotlivými oblastmi mozku a tím zlepšuje 

chování. Trénink není hrazen z pojištění, neboť se nejedná o oficiálně zařazenou metodu do 

systému plateb zdravotních pojišťoven. Vedlejší účinky, ani věkové či zdravotní omezení 

nejsou uváděny.  

        

      Autismus a způsoby jeho výchovného a léčebného ovlivňování se v posledních letech těší 

velkému zájmu laické i odborné veřejnosti. Vznikají podpůrné spolky, děti navštěvují 

muzikoterapeutické, či arteterapeutické dílny, vyvíjí se nové druhy intervencí zaměřené na 

adaptaci posilováním ţádoucích dovedností, či prevenci nevhodných způsobů chování. 

Některé druhy zanikají a znovu po několika letech proţívají renesanci, například jako terapie 

objímáním. Faktem zůstává, ţe neexistuje léčebná, či výchovná metoda, která by dokázala 

zastavit, nebo alespoň významně zmírnit autistické symptomy. Domnívám se, ţe za 

pozitivními výsledky některých metod můţe stát pouhý fakt pouţití individuálního přístupu 

ke konkrétnímu dítěti bez ohledu na zvolenou metodu. Věřím, ţe individualizace je nezbytnou 

částí procesu výchovy a terapie osob s autismem, neboť právě pouze v individuálním 

kontaktu můţeme nechat přijít k sobě svět autistického dítěte. Spolu se znalostmi symptomů, 

moţností jejich ovlivňování, můţeme poznávat, jak a proč určité dítě v dané situaci reaguje 

svým specifickým způsobem, a pak pomoci upravit vnější podmínky pro jeho učení, regulaci 

chování a celý další budoucí vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Neurofeedback (EEG biofeedback) [online]. The Medical News, 2008 
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     3 Zařízení sociální péče a jejich role v ţivotě osob s autismem 

       Zařízení sociální péče poskytující sluţby osobám s autismem jsou převáţně pobytovými 

zařízeními, vytvořenými původně pro klientelu s mentálním postiţením. Ústav je specifické 

organizace, která poskytuje velkou škálu sociálních služeb, tedy sociální, zdravotní, 

rehabilitační a výchovnou péči. Profesionální zaměstnanci zde komplexně pečují o klienty, 

pro něţ je ústav často trvalou náhradou domova. 

       Převládajícím rysem poskytované sociální péče v současnosti je její humanizace. Ochrana 

jedince s postiţením, pomoc k samostatnosti v rozhodování o průběhu svého dne, měsíce, 

roku či moţnosti svobodného opuštění zařízení. Určitou míru péče garantuje stát, který ji 

zároveň kontroluje, spolu s informovanou veřejností a rodiči. Zvyšuje se konkurence mezi 

nestátními neziskovými organizacemi, i počet programů dotovaných ze soukromých zdrojů či 

státních rozpočtů. Není pochyb, ţe nastávají velké změny v oblasti ústavní péče, velkým 

nedostatkem současnosti není proto zvyšující se kvalita této péče, ale velké mnoţství klientů, 

kteří tyto sluţby vyuţívají, a zacílenost sluţby na individuální problémy specifických skupin 

klientů. 

  

      3.1 Tradice ústavní péče o osoby s postiţením 

       Od počátku společnosti existovali jedinci, kteří se nebyli schopni sami o sebe postarat. 

V ideálním případě připadla tato funkce rodině, nebylo-li to moţné, přebírala odpovědnost 

společnost. Nebylo proto výjimkou, ţe handicapovaní jedinci byli vyhnáni, nebo ţili na okraji 

společnosti. Do krajnosti dovedla péči o tyto jedince antická Sparta, kde byli hned po 

narození zabíjeni. Náznaky sdruţování těchto osob je moţné najít jiţ ve starověkém Egyptě, 

kdy se nemocní lidé z niţší společnosti scházeli v chrámech, kam za nimi docházeli lékaři.
25

 

       Další kapitolu ústavní péče vytvářelo křesťanství, které hlásalo milovat a ctít bliţního 

svého. Rozvoj klášterů a farností umoţnil pomoc potřebným, také šlechta začala budovat 

útulky a sirotčince pro své chudé a nemocné poddané. Je nutné ovšem připomenout dopady 

středověké křesťanské religiozity, která neuznávala existenci duševních poruch. Nemocní byli 

vydáváni za posedlé zlými duchy a různými způsoby vymítáni (tyto rituály často končily 

smrtí pacienta). Prvním zákonem ustanovujícím obci pečovat o své chudé (ještě neřeší přímo 

                                                           
25 Matoušek, O. Ústavní péče. Praha, 1999, s. 17 
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handicapované osoby, jednalo se však většinou o nejchudší obyvatele) je Říšský policejní řád 

z roku 1552, který upravuje tzv. domovské právo. 
26

 Od 16. století vznikají ve větší míře 

špitály, chudobince, starobince a později polepšovny. Jedná se o počátek skutečně 

institucionalizované péče, většina handicapovaných jedinců však ţije v běţné společnosti. 

Teprve počátkem 18. století začínají být duševně nemocní masivně vylučováni ze společnosti 

a zřizují se pro ně velké ústavy. Nastává období průmyslově technologické revoluce, 

společnost se soustřeďuje na výkon, čemuţ nejsou schopni lidé s duševními poruchami, nebo 

omezenými mentálními schopnostmi dostát.  

       Změna ve významu péče o osoby s psychickými poruchami nastává na přelomu 19. a 20. 

století spolu s humanismem, který se promítá také do péče o duševně nemocné. Naše země 

byly v tomto směru velmi pokrokové, mohou se pochlubit dlouhou tradicí a na svou dobu 

výbornou péčí o handicapované osoby. V roce 1871 zaloţil Karel Slavoj Amerling první 

komplexní ústavní zařízení, které nazval „Hephata“, tento název později (v roce 1898) změnil 

na Ernestinum, plným jménem Ústav idiotů Jednoty paní svaté Anny v Praze. Amerling 

sledoval abnormality vzezření chovanců, na základě druhu fyzické odlišnosti je třídil do 

skupin, aby s nimi bylo moţné lépe pracovat. Jeho nástupce Karel Herfort jiţ rozlišoval 

slabomyslnost vrozenou a získanou. Chovance třídil do skupin dle vzdělavatelnosti, vytvářel 

pro ně specifické programy a pracoval s nimi. Zdůrazňoval nutnost obsáhnout celou 

individuální osobnost chovance a zabýval se studiem rodokmenu postiţených. Ústav měl 

velmi dobrou pověst u nás i v zahraničí. 

      Dále vznikají například Slezský zemský ústav pro duševně choré v Opavě 1889, Zemský 

léčebný ústav císaře Františka Josefa I. v Kroměříţi 1908, Moravský zemský chorobinec 

v Jihlavě 1922.
27

 Zmínku ještě zaslouţí Masarykovy domovy, vystavěné jako komplexní 

ústav sociální péče pro seniory, manţelské páry a děti v roce 1928 v Praze. Zařízení mělo 

vlastní pekárnu, prádelnu, masnu, pozemky pro pěstování ovoce a zeleniny, skvěle vybavené 

laboratoře, rehabilitace, bazény, sportovní hřiště, knihovnu, divadelní sály. Jednalo se ve 

dvacátých letech dvacátého století o nejmodernější zařízení v Evropě. V současnosti v těchto 

budovách sídlí Thomajerova nemocnice. 

       Útlum profesionální péče o osoby s duševními poruchami a zároveň zlatý věk ústavů 

nastává po druhé světové válce spolu s nástupem reálného socialismu. Ústavy byly budovány 
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v ústraní, stranou od městských aglomerací v duchu myšlenky: co není vidět, jako by nebylo. 

Mentálně retardované a duševně nemocné děti byly ihned po narození, nebo po zjištění 

postiţení hromadně posílány do celoroční ústavní péče. Mezi laickou i odbornou veřejností 

bylo propagováno, ţe tyto děti nejsou vzdělavatelné a lékařům, psychologům a pedagogům 

nezbylo jiné řešení, neţ zařadit tyto jedince do ústavů sociální péče, ačkoliv měli svou rodinu. 

Ústavní péči bychom mohli nazvat jakýmsi odkladištěm pro lidi s handicapem.  

       Ústavy však nebyly nikdy prioritou státu,
 
proto měli ke své práci vytvořeny jen základní 

podmínky. A přesto, ţe některá zařízení musela čelit velkému náporu k nim odesílaných 

klientů, byla poskytovaná péče na skutečně minimální úrovni.
28

 Existovaly ovšem také 

výjimky, mezi které patřil například Ústav sociální péče v Černovicích u Tábora pro děti a 

mládeţ, kde bylo experimentálně zkoušeno mnoho nových metod, k vybavení patřila 

prostorná keramická dílna, výtvarná dílna, vybavené rehabilitační místnosti i bazén 

s posuvným dnem. Zaměstnanci se podíleli na tvorbě metodik výchovné práce, individuální 

výchovné činnosti. Práce vychovatelů byla vysoce specializovaná, kaţdý vychovatel měl svou 

odbornost, které se plně věnoval a pro svou práci měl vyhrazeny prostory. Primární péči o 

děti zajišťovali asistenti vychovatelů a pomocný personál. Pracovníci v těchto zařízeních byli 

průkopníky v zaměstnávání klientů mimo ústav a bojovali za vyšší vzdělání zaměstnanců 

v ústavní péči. 

 

      3.2 Současnost ústavní péče a její dilemata 

       Po roce 1989 nastávají zásadní změny ve společnosti, ve všech oblastech lidské činnosti, 

v sociální oblasti nastává uvolnění, ozývají se hlasy po transfomaci. Ústavní péče má být 

pomocí, sluţbou státu osobám, jeţ nejsou schopny se postarat samy o sebe a jejich rodina 

nemá moţnost věnovat jim potřebnou a náleţitou péči. Skloňují se ve všech osobách slova 

svoboda rozhodování, demokracie, transparentnost, důstojnost. 

       Formují se etické kodexy pracovníků v sociálních sluţbách, jsou vytvářeny Standardy 

sociálních sluţeb, které mají garantovat jejich kvalitu. Mění se přístup k chovanci, dnes 

klientovi, nebo také uţivateli sluţby. Zavádí se smluvní princip, mezi poskytovatelem sluţby 

(ústavem) a příjemcem (klientem), toto bývá vnímáno jako základ postavení klienta 

                                                           
28 Matoušek, O. Ústavní péče, Praha, 1999, s. 41 

 



 

31 
 

sociálních sluţeb jako zákazníka. Stát se snaţí pozvolna klást důraz na ţivot zdravotně 

handicapovaných lidí ve vlastní rodině místo ústavní péče, jedním z nástrojů je například 

Příspěvek na péči – finanční dávka stanovená mírou závislosti na pomoci jiné osoby. Tato 

dávka má slouţit handicapovaným k vlastní volbě a úhradě potřebných sluţeb. 

       Situace se tedy jiţ v mnohém změnila. Ústavní péče se snaţí svým ţivotním stylem co 

nejvíce přiblíţit péči rodinné. Vznikají menší výchovné skupiny vedené jedním aţ dvěma 

vychovateli. Je dáván velký význam pojmům důstojnost (jsou odstraňovány mříţe z oken), 

soukromí (klientům není otvírána pošta, bydlí maximálně po dvou aţ třech lidech). Důraz je 

kladen na vzdělávání vychovatelů. 

       V současnosti jiţ zdravotnické orgány, orgány péče o dítě, soudy a jiné instituce velmi 

zvaţují, neţli přistoupí k rozhodnutí o odebrání dítěte z nevhodného rodinného prostředí a o 

jeho zařazení do ústavní péče, a to zejména z důvodu známých rizik ústavní péče, mezi 

nejváţnější patří deprivace, šikana, zneuţívání klientů, ztráta soukromí.  

 

Základní rizika ústavní péče: 

 Deprivace - značí strádání následkem nedostatku nějaké důleţité potřeby. Deprivace 

má velký význam na vzniku či rozvoji duševních poruch.
29

  

Psychická deprivace označuje psychický stav vzniklý následkem dlouhodobého 

neuspokojování základních psychických potřeb. Přítomnost potřeby se projevuje  pohotovostí 

organismu, aktivací k jednání, provázenou neklidem. Není-li nalezen cíl, na který je moţné 

napětí zaměřit, nedojde k nasycení potřeby a opětovnému nastolení rovnováhy. Pokud je 

uspokojování potřeb dlouhodobě nedostačující, dochází k „vyhladovění“ organismu a 

rovnováha se ustavuje na niţší hladině. Deprivaci způsobuje převáţně nedostatek podnětů, 

interakce, integrace, socializace. Nejzávaţnější dopady v celkovém vývoji dítěte má sociální a 

emoční deprivace. Pozdější integraci dětí z ústavní péče do většinové společnosti ohroţuje 

nejvíce hospitalismus. 

Emoční deprivace – jedná se o citové strádání, které je výrazným problémem duševního 

vývoje dětí, jeţ jsou dlouhodobě umístěny v ústavech, dětských domovech, nebo vyrůstají 

v rozvrácených, disharmonických rodinách. Strádání nedostatkem emocionální stimulace má 
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za důsledek postiţení celkového vývoje. Deprivaci v ústavní péči způsobuje postoj 

pracovníků „bez lásky“ – emoční lhostejnost a odmítání. 

Sociální deprivace – omezení volného sociálního kontaktu vedoucí k „sociální slepotě“ – dítě 

nezná vhodnou formu společenského kontaktu, přístupu k vrstevníkům, lidem mimo ústavní 

zařízení. Nedokáţe se přizpůsobit nárokům společenských skupin úzce souvisí s pojmem 

hospitalismus.  

Hospitalismus - stav velmi dobré adaptace na ústavní „uměle“ vytvořené podmínky, 

současně s výrazně se sniţující schopností adaptace na ţivot neústavní. Klient se v ústavu 

stýká s omezeným počtem spoluobyvatel a pracovníků ústavu. Pohybuje se v omezeném 

prostoru a jeho denní řád je víceméně neměnný. Reţim ústavní péče přesně vyhovuje 

potřebám autistického jedince, který ví přesně, jaká činnost bude následovat a můţe se na ni 

připravit. Je v něm posílen pocit jistoty a bezpečí.  Tento způsob ţivota je tedy výrazně 

jednodušší, neţ ţivot ve vnějším světě, jeţ obnáší mnoho odpovědnosti, nutnost komunikace, 

orientace, stres.  Následkem dlouhodobého pobytu v ústavu je však sniţující se zájem o vnější 

svět, zhoršování schopnosti komunikovat s lidmi z „vnějšku“. Dalším následkem můţe být 

hledání náhradního uspokojení v jídle, spánku, či regrese do ranějších vývojových stadií. 

 

 Šikana - hrubé, násilné chování klientů vůči klientům. Objevuje se ve všech 

uzavřených institucích. Násilí se stává pozitivně hodnoceným způsobem k uplatnění 

práv jednotlivce. Největší autoritu u klientů pak mají nejagresivnější jedinci - klienti, 

či členové personálu. Obětí šikanování se stávají lidé slabí, odlišní, nemocní. Často 

šikanují lidé, kteří se s agresivitou setkali v dětství. Cítí se být k násilnému chování 

vnitřně oprávněni.
30

 V ústavech můţe šikanování napomáhat i personál, a to nepřímo - 

přehlíţením modřin, zranění, či panických reakcí na něčí přítomnost, nebo přímo 

označí svým chováním oběť. 

 Zneuţívání klientů - zneuţití moci personálem ústavu k nepřiměřenému trestání, 

poniţování, či sexuálnímu obtěţování. Zneuţívání klientů však můţe mít i jemnější 

podobu - personál si můţe přisvojovat výsledky jejich práce, klienti mohou dostávat 

méně stravy, neţ na kolik mají nárok. Vychovatelé mohou dále zneuţívat i finanční 

prostředky klientů, mají-li moţnost s nimi disponovat na drobné nákupy pro klienty. 
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 Ztráta soukromí - častým problémem, zejména starších ústavů, je nucené sdílení 

malého prostoru s více klienty, které si jednotlivec nemůţe zvolit. Klienti nemají 

moţnost mít u sebe finanční hotovost a cenné předměty. Jako důvod je udáváno 

nebezpečí ztráty, krádeţe, či znehodnocení, nicméně je tak postavena bariéra. 

Obyvatelé ústavu jsou nuceni přizpůsobovat se reţimu a potřebám ostatních obyvatel. 

Nemohou zhasínat, rozsvěcet, poslouchat hudbu, či se koupat, v jiném neţ předem 

určeném čase. Všechny jejich projevy jsou neustále pod kontrolou a stále hrozí, ţe 

někomu nebudou vyhovovat.
31

  

 

       Ústavní podmínky zvyšují moţnost působení specifických rizikových faktorů na ţivot a 

vývoj dítěte. K deprivaci ovšem nemusí vůbec docházet, záleţí na podmínkách a organizaci 

konkrétního zařízení, kvalitě personálu, ale také na hloubce a druhu postiţení a osobnostních 

dispozicích kaţdého klienta. Ústavní péče v současnosti zůstává v mnoha směrech 

nenahraditelnou součástí naší společnosti. Existuje mnoho rodin, které nemohou, nebo 

nechtějí vychovávat handicapované dítě. Ústavní péče musí tedy být snahou společnosti 

vytvořit umělý domov, zázemí, jistotu. Nesmí se ovšem zaměřit pouze na udrţení ţivota 

klientů, ale zejména na podporu jeho maximální kvality. V těchto zařízeních se jiţ dnes 

začínají programy diferencovat podle potřeb klientů. Klient musí mít přístup k různým typům 

programů a moţnost samostatně si zvolit. Jednotlivá zařízení musí rozvinout širokou paletu 

sluţeb pro klienty, či spolupracovat s jinými institucemi, jeţ se zabývají potřebnými 

činnostmi a toutéţ klientelou. 

 

3.3 Výchova a vzdělávání dětí s autismem umístěných v ústavní péči 

       Výchova a vzdělávání patří k základním procesům slouţícím k zachování a dalšímu 

vývoji lidské společnosti, umoţňují však také kaţdé lidské bytosti proţít v dané společnosti 

co nejkvalitnější ţivot. Tyto procesy pomáhají k získání a rozvoji potřebných dovedností, 

znalostí, hodnotových orientací, názorů, přesvědčení, jsou tedy základem pro aktivní 

socializaci, během níţ dostává jedinec pocit samostatnosti a důstojnosti ve styku s ostatními 

lidmi. Mimořádně důleţitý je vliv výchovného a vzdělávacího procesu na budoucí 
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společenskou hodnotu, prestiţ jedince a tím také na sniţování rizik společenské segregace a 

vyloučení. 

       Specifickou oblastí, která se věnuje výchově dětí, je oblast ústavní péče. Jedná se o velmi 

obtíţnou a citlivou část výchovného systému naší společnosti, neboť se zabývá dětmi se 

zdravotními handicapy, které se nemohou opřít o tradici rodiny, pomocí níţ se dětem dostává 

potřebné primární poznání spolu s emocionální oporou. Závaţnou otázkou výchovné péče 

v ústavních zařízeních zůstává moţnost vzdělávání. Dnes můţeme znovu objevit slova 

významného pedagoga J.A. Komenského: „Má-li se člověk státi člověkem, musí být 

vzděláván… Řekneš: Nicméně jsou lidé velmi tupého ducha, do nichž se nemůže vpraviti nic. 

Odpovídám: sotva může být tak zašpiněné zrcadlo, aby alespoň nějakým způsobem 

nezachycovalo obraz, sotva může být tak drsná tabule, aby se přece něco a nějak nemohlo na 

ni napsat. Ostatně, je-li zrcadlo znečištěno prachem, nebo skvrnami, má se dříve otřít, a je-li 

tabule drsná, má se uhladit, tak jich bude možné užívat. Tak i mladí lidé, jen když budou 

hlazeni a broušeni, budou vybroušeni a uhlazeni jedni od druhých, takže konečně budou 

chápat všechno.“
32

 Vzdělávání v zařízeních poskytující sociální péči osobám s postiţením 

bývá odsunuto na vedlejší kolej z důvodu obtíţné vzdělavatelnosti osob s těţším mentálním 

postiţením. V některých zařízeních je však vzdělávání, spolu se zaměstnáváním klientů 

součástí integračních procesů do většinové společnosti.   

       Ústavní péče obecně zahrnuje mnohá rizika, přesto můţeme za zásadní problém ústavní 

výchovy dětí s autismem v České republice povaţovat jejich masivní umístění v ústavech pro 

mentálně postiţené osoby.
33

 Jedná se o dlouhodobý trend, který má své kořeny zejména 

v nedostatku specializovaných zařízení pro autisty a nekvalitní diagnostice, způsobené 

neznalostí problematiky autismu, či vlastními problémy autistických děti v komunikaci, 

porozumění a sociální interakci vůbec, díky nimţ mají často výsledky inteligenčních testů 

mnohem niţší naměřené hodnoty, neţ odpovídá skutečnosti. Osoby s mentálním postiţením, 

pro které byla tyto zařízení vybudována, mají také bohuţel zcela jiné poţadavky na výchovu, 

stejně tak naprosto jiné problémové oblasti.  

       V ústavních zařízeních výchova probíhá skupinově podle daných pravidel. Zřejmě právě 

pevný reţim a pravidla jsou jedním z faktů, proč děti s autismem v ústavní péči nemívají 

výraznější problémy. Nevhodná je však právě skupinovost, která dětem s mentální retardací 
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většinou prospívá, ale pro autistické děti není vhodná, snad vyjma nácviku sociálních 

dovedností a vyuţití observačního učení. Pro tyto děti je velmi obtíţné účastnit se jakýchkoli 

skupinových činností s ostatními dětmi. Nejsou totiţ schopny interpretovat výrazy obličeje, 

gesta, ani na ně vhodně reagovat. Nedokáţí sdílet zkušenosti, záţitky, nemají potřebu 

navazovat mezilidské kontakty. Zejména nedostatek porozumění sociálním vztahům a nucená 

skupinová aktivita působí stresově a můţe vést aţ k ataku agrese. Autisté bývají také často 

kolektivem odmítáni, protoţe nechápou variabilitu pravidel chování, konvence a morálky. A 

naopak pokud nějaké pravidlo přijmou za své, nekompromisně trvají na jeho dodrţování za 

kaţdou cenu, na ostatní děti si pak neustále stěţují, ţalují a kolektiv je pak následkem toho 

vyřazuje z veškerého dění. 

     Při práci s autistickými dětmi je nutné postupovat sloţitěji, citlivě sledovat a vyhodnocovat 

jejich reakce, abnormality ve vývoji a neoddělitelně společně s výchovou zajišťovat vhodnou 

terapii. Zvláště platí zásada moderní pedagogiky individualizace ve výchově, tedy přístup 

k dětem jako individuálně rozdílným bytostem, které potřebují i odlišné působení sociálních, 

psychologických a fyzických vlivů. V současné době se stále více mluví o potřebě tzv. 

individuálního plánování, tedy úpravě výchovných a vzdělávacích postupů podle 

individuálních vlastností, schopností i podle fází zrání osobnosti. Ve zrání osobnosti bývají 

veliké rozdíly i u zdravých dětí, u dětí s autismem je individuální přístup díky rozličné 

symptomatice a míře postiţení jediný moţný. Praxe je bohuţel ve většině případů jiná.        

Smutnou skutečností je, ţe v ústavní péči často přetrvává doporučené dělení osnov výchovné 

práce z roku 1980 pro ústavy sociální péče34, kdy vypracovávané plány jsou rozděleny do tří 

skupin podle mentálních schopností klientů. Osnovy jsou prakticky totoţné, pouze podle 

hloubky postiţení jsou sniţovány poţadavky na jednotlivé klienty, skládají se z celků 

rozumové, tělesné, pracovní, smyslové a někdy také estetické výchovy.  Do ústavů sociální 

péče bývají nejčastěji umísťováni klienti s těţším mentálním postiţením, výchovná práce je 

proto zaměřena zejména na hygienu, sebeobsluhu a upevňování základních vědomostí. 

Výchovné plány jsou jen minimálně obměňovány, takţe klienti nepokračují v rozvoji, ale 

spíše v upevňování jiţ stávajících dovedností. 

       Výchovné plány tedy nejsou zpravidla určeny pro jednotlivce se specifickými potřebami. 

Tyto individuální plány navíc vytváří a spravují pracovníci v sociálních sluţbách, coţ je 

                                                           
34 Osnovy výchovné práce pro mentálně postiţenou mládeţ v ÚSP. Praha ČSR, 1980.  
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současné označení pro dřívější asistenty vychovatele a niţší zdravotní personál (ošetřovatelky 

a sanitárky), tedy pro pracovníky provádějící pomocné výchovné a obsluţné práce. Děti 

s autismem však potřebují kromě individuálního plánu také individuální přístup k výchově: 

zvýšené pozitivní posilování kaţdé správné reakce, dokázat převádět komunikaci co nejvíce 

do vizualizace, přizpůsobit prostředí i výchovu samotnou jejich potřebám. Potřeba 

individualizace zde nabývá takových rozměrů, ţe je vhodné individualizovat výchovný 

proces, reţim dne i strukturu prostředí pro kaţdé autistické dítě v kolektivu zvlášť.  

Domnívám se, ţe toto ve většině zařízení není moţné, bylo by tedy alternativou vytvářet 

v těchto zařízeních alespoň homogenní skupiny autistických dětí, neboť je dokázáno,
35

 ţe 

autisté lépe prospívají v autistických třídách, kde je moţné lépe zorganizovat výchovu, výuku, 

vyuţít podpůrné prostředky a odstranit rušivé vlivy. 

       Dalšími závaţnými problémy výchovné práce s autisty ve velkých kolektivních 

zařízeních jsou například: časté střídání pracovníků podílejících se na výchově, nedostatek 

kvalifikovaného personálu, nedostatek vřelých citových vztahů. Tyto nepříznivé okolnosti 

mohou vést u zdravých dětí umístěných od raného věku v ústavní péči k povrchním, 

nediferencovaným citům, nápadnostem v chování, agresivitě a sebepoškozování. Děti 

s autismem mají uvedené symptomy jiţ ve své diagnóze a ústavní prostředí můţe způsobit 

k jejich prohlubování a zhoršování.        

        

3.3.1 Důleţité části výchovného procesu 

      Výchovný proces autistických dětí v ústavní péči by měl obsahovat tyto základní části: 

1. Včasná diagnostika  

Základem pro výchovu dítěte s autismem je správná a včasná diagnostika, která určí 

problémové oblasti a vhodné postupy. S výchovou i terapií autistického dítěte je 

potřebné začít co nejdříve, s pouţitím léčebných technik a podpůrných programů. 

Velmi se osvědčuje muzikoterapie, arteterapie, taneční terapie, hipoterapie a 

canisterapie. Terapeutická část výchovného procesu bývá v zařízeních sociální péče 

nejlépe propracována, často mívají vlastní terapeutické skupiny a v současnosti i 

širokou nabídku těchto sluţeb. 

                                                           
35 Mawhood in Howlin, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Praha, 2005, s. 38 
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2. Strukturované učení  

Základem je individualizace, homogenní skupiny, další zásadou při učení nových 

dovedností je postup malými kroky, motivovat a často chválit. Ještě v nedávné době 

byly tyto děti označovány jako nevzdělavatelné, dnes se hovoří o tom, ţe vzdělávání a 

učení vůbec je pro ně nejlepší terapií. Výchova i vzdělávání však kladou obrovskou 

váhu na kvalitu pedagogů, mimo jiné také na jejich empatii, kreativitu a flexibilitu, 

neboť kaţdé dítě s autismem je naprosto jiné a vyţaduje odlišný přístup. 

 

 

3. Vytvoření reţimu dne 

Vytváření relativně stabilního reţimu dne a případné včasné upravování jeho částí je 

chápáno jako základní předpoklad pro výchovu dítěte s autismem. Tyto děti bývají 

velmi neklidné, úzkostné, neurotické, je proto vhodné vytvářet jim logický, postupný 

sled činností, na něţ se mohou včas připravit. Pouţívá se nejčastěji ve formě 

vizualizace, tedy například obrázků, či fotografií (podle toho, co dítě preferuje, někteří 

autisté nechápou obrázkové vyjádření předmětů a jevů a vzájemnou souvislost se 

skutečností), které ukazují jednotlivé činnosti, jak po sobě během dne následují. Je 

vhodné určit si kaţdý den ráno několik minut na probrání celého reţimu, ukázání a 

popovídání si o činnostech, které budou následovat. Do vizualizace se mohou 

libovolně zakomponovat nenadálé situace a změny, tím lze předcházet problémům 

s nečekanými situacemi. Aktivní pouţívání reţimu dne celkově zklidňuje psychiku i 

chování dítěte, jeţ se můţe lépe soustředit na jednotlivé činnosti. Zlepšuje kontakty 

s vychovateli, usnadňuje přechod k vyšším formám komunikace, usnadňuje socializaci 

a vede k rozvoji samostatnosti dítěte (viz kap. 5 Kazuistiky klientů).  

 

4. Nácvik kaţdodenních dovedností 

Důleţitý je rozvoj dovedností, umoţňující posilovat samostatnost dítěte, tedy zejména 

hygieny, stravy, úklidu, ale také například samostatné usínání, či oblečení vhodného 

prádla, apod. Jedná se o velmi propracovanou část denních činností pracovníků 

ústavů, zásadním problémem bývá pouze snaha zjednodušit si práci, a tak místo 

trpělivého trénování denních činností (například usazování na nočník, či mytí, 

oblékání, apod.) je často zaměstnanci provádějí za klienty. Práci potom mají dříve 

hotovou, ale klient nemůţe rozvíjet své schopnosti a tak je nezřídka moţné vidět děti i 
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dospělé s inkontinenčními pomůckami, aniţ by měli problém, který by je k jejich 

nošení opravňoval. Při nácviku kaţdodenních dovedností je nutné dbát především na 

zásadu: zvýšit a posílit nezávislosti dítěte. 

   

5. Rozvoj komunikace 

Děti s autismem mají v oblasti komunikace velké problémy, vývojový profil daných 

symptomů se však u jednotlivých dětí velice liší. Obecně je však důleţité nejprve 

trénovat receptivní jazyk, tedy schopnost porozumět sdělení někoho jiného. Pouţívají 

se techniky ukazování, ţádání, ale také je trénována schopnost reagovat na své jméno 

a udrţet oční kontakt. Důleţité je vytvářet přesná pravidla, jejichţ dodrţování je nutné 

v první řadě zaměstnanci. Dále je nutné striktní ignorování nevhodné komunikace, 

jakákoli odezva totiţ vede k jejímu posilování. V současnosti jsou v ústavních 

zařízeních často pouţívány různé formy alternativní a augmentativní komunikace, 

které pomáhají rozvíjet abstraktní myšlení a korigovat emocionální problémy, či 

obsedantní, stereotypní chování. Rozvoj komunikace bývá často velmi podporován 

prostřednictvím her, například verbálního napodobování, modelování, reciproční 

konverzace, situační dramatizace, apod.  

 

6. Hra 

Hra je velmi důleţitou součástí výchovného procesu, neboť zlepšuje sociální 

dovednosti, psychický stav a samozřejmě také přináší radost. Děti s autismem mají 

ovšem jiné vnímání světa, nerozumí neverbálním signálům, nedokáţí být tvořivé, 

spontánní. U těchto dětí se nejedná o hru, jak ji známe u zdravých dětí, spíše o 

stereotypní otáčení a manipulaci s určitými předměty, nebo různé kombinování 

předmětů za sebou či vedle sebe.
36

 Přesto i jim můţe hra přinést veliké obohacení, ať 

jiţ v učení nebo komunikaci či osobnostním rozvoji vůbec. Cílená hra můţe pomoci 

naučit se správné sociální interakci se svými vrstevníky a rozšířit si tak škálu 

sociálního chování, coţ je důleţité zejména ve větších kolektivních zařízeních.  

 

       Hra jako výchovná aktivita u dětí s autismem v ústavním zařízení by měla splňovat jisté 

poţadavky na prostředí. Je vhodné v objektu vyčlenit určitou místnost pouze na hraní, aby si 

dítě mohlo upevnit vědomí existence této specifické místnosti a navyknout si na ni. Prostředí 
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 Beyer. J., Gammeltoft L. Autismus a hra. Prahal, 2006, s. 39 
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v místnosti musí být strukturované, předvídatelné, musí mít pevná a předem jasná pravidla, je 

třeba maximálně vyuţívat vizualizace.
37

 Dítěti by měl být také předem jasný sled událostí, 

které budou probíhat. Důleţité jsou také vhodně volené pomůcky, autistické děti velice 

hodnotí, zda u hraček existuje příčinná souvislost se hrou, či nikoli. Vhodné je rovněţ 

připravit raději méně hraček, či pomůcek neţ více, velké mnoţství podnětů můţe dítě 

znervóznit a není pak schopné se soustředit. Vhodné je vypracovávat herní schéma, průběţně 

sledovat vývoj dítěte a schéma individuálně upravovat. 

       Pro děti s autismem je velmi obtíţné účastnit se skupinových činností s ostatními dětmi. 

Nedostatek porozumění, problémy v komunikaci, neschopnost spontánně reagovat, 

vyjadřovat pocity a samostatně tvořit jej předem vylučují z kolektivu.
38

 Je proto nutné 

věnovat nácviku her značné úsilí a trpělivost, odměnou však bývá sníţená potřeba 

individuálního dozoru, úbytek problémového chování a rostoucí moţnost integrace do 

většinové společnosti. 

       Základním spojovacím elementem všech činností probíhajících s klienty v zařízeních 

sociální péče je kvalifikovaný personál obeznámený se specifikem poruch autistického 

spektra a porozuměním pro sociální deficity, které autismus provázejí tak, aby mohl osobám 

s autismem pomoci ţít kvalitní ţivot, ať jiţ v ústavní péči, či mimo ni. 

 

3.3.2 Poţadavky na osobnost vychovatele 

      Poţadavky na osobnost vychovatele jsou velmi vysoké a plynou jiţ ze samé podstaty jeho 

povolání. Vychovatel intenzivně vstupuje do edukačního prostředí a socializačních vztahů. Na 

základě svých teoretických znalostí i praktických zkušeností musí dokázat zvolit vhodné 

výchovné metody, způsoby komunikace. Musí být vynikající profesionál a dokázat zachovat 

odstup, být maximálně spravedlivý a důrazný. Zároveň musí z části suplovat i roli rodiče, ve 

které je nutná důvěra, porozumění, empatie, částečně také ochraňování. 

      Profese vychovatele zahrnuje určitý objem odborných znalostí z oblasti pedagogiky, 

psychologie, sociologie, sociální práce, práva, biologie a mnohých dalších. Důleţité při 

výchově dětí s autismem je také znalost problematiky poruchy, etiologie projevů, specifik a 

moţností výchovného působení. 
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 Beyer. J., Gammeltoft L. Autismus a hra. Praha, 2006, s. 43 
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 Richman, S. Výchova dětí s autismem. Praha, 2006, s. 29 
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      Důleţité jsou také určité osobnostní vlastnosti, kterými je v první řadě morální vyzrálost, 

psychická odolnost, autoregulační schopnosti. Schopnost akceptace, důstojného přístupu, 

empatie. V neposlední řadě také pedagogické kvality, jakými jsou například láska a úcta 

k dětem, umění komunikace, pedagogický optimismus, takt. Umění vhodně aplikovat různé 

metody s přihlédnutím k individualitě kaţdého klienta.  

      Při práci s autistickými dětmi s je ještě navíc důleţitá schopnost dokázat na základě 

teoretických i praktických zkušeností citlivě odpoutat dítě od nutkavého, ritualizovaného 

chování, věnovat se rozvoji sociálních a komunikačních dovedností i přesto, ţe se to občas 

jeví jako naprosto bezúspěšné snaţení. Dokázat se nastavit na způsob mluvy autistických 

osob, která je v mnohých případech velmi zvláštní, tak aby je mohl vyslechnout a 

komunikovat s nimi. Osoby s autismem velice často reagují na nepochopení agresivitou 

mířenou proti osobě, se kterou komunikují, ostatním dětem a nezřídka i sami sobě. Důleţité je 

také nespěchat při úspěších, ale postupovat po malých krůčcích, snaţit se děti nikdy nezahltit 

vštěpovanými informacemi, dovednostmi, neboť to by mohlo vést k výraznému posunu zpět, 

který by se těţko napravoval.  

      Kaţdý, kdo pracuje s autistickými dětmi, by se měl pokusit tyto děti pochopit a akceptovat 

je takové jaké jsou. Výchova těchto dětí není jen mechanickou činností, ale vlastně spíše 

určitým druhem umění.  

 

      Na základě výše uvedených informací je moţné říci, ţe ústavní péče a výchova mají 

v naší společnosti stále nezastupitelné poslání. Ústavy pro osoby s postiţením prodělaly 

obrovský pokrok a stále se vyvíjejí. Věřím, ţe v současnosti je naprostá většina zařízení 

organizována pro klienty, jejich potřeby i moţnosti. Velký kus práce byl odveden také 

přijetím zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách a rozmachem komunikace, vzrůstem 

informovanosti zaměstnanců i rodičů. Ústavní zařízení dnes vytváří Standardy sociálních 

sluţeb, které definují parametry jimi poskytovaných sluţeb, informují širokou veřejnost o 

moţnostech sociální, zdravotní i výchovné péče a mají garantovat jejich kvalitu. Zveřejnění 

standardů zajišťuje nejen informovanost klientů a širokého okolí, ale také zlepšuje moţnost 

kontroly a podporuje diskuzi odborníků i veřejnosti. Transparentnost v poskytování sociálních 

sluţeb je důleţitým tématem současnosti spolu se zájmem o důstojný ţivot kaţdého klienta. 

Mizí klecová lůţka, mříţe v oknech, minimalizují se restriktivní opatření. Zavádí se smluvní 
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princip mezi poskytovatelem sociální sluţby a jejím příjemcem, který definuje jejich nové 

vzájemné postavení, práva i povinnosti. 

       Práce v zařízeních poskytující sociální péči osobám s postiţením je ovšem velice 

náročná, čím závaţnější je postiţení klientů, tím větší tlak je vyvíjen na zaměstnance. 

Pracovník musí mít osobnostní kvality, psychickou i fyzickou odolnost a zároveň cit pro 

potřeby klientů i celého kolektivu. Zdá se to být aţ nadlidský úkol, na pomoc pracovníkům je 

proto nabízena supervize, školení, semináře.  

       V oblasti ústavní péče je stále mnohé co zlepšovat, je proto potřeba o problémech hovořit 

a posouvat tak moţnosti jejich řešení. Přesto však dokud existuje pohyb vpřed, je také naděje, 

ţe i ústavní péče bude jednou východiskem pouze pro minimum těch nejpotřebnějších, kteří 

nemohou ţít ve své rodině, a pro tyto klienty bude tím nejlepším moţným způsobem ţivota.  
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4 Výzkumná část 

      V současnosti stále ještě takřka neexistují specializovaná zařízení pro dlouhodobý pobyt 

klientů s autismem, většina z nich je proto umístěna v zařízeních poskytujících sociální péči 

primárně osobám s mentální retardací. Výzkumná část je proto zaměřena na analýzu 

výchovné péče o autisty umístěné v těchto zařízeních. Základní výzkumná otázka zní: Jakým 

způsobem probíhá výchovná péče o autisty v ústavních zařízeních poskytujících sociální 

péči osobám s mentálním postiţením? Odpověď na tuto otázku se pokusím získat 

prostřednictvím zmapování současné situace ve dvou odlišných ústavních zařízeních, která 

poskytují výchovnou péči zároveň osobám s autismem a osobám s mentální retardací, odlišují 

se však v klientele, tradici i poskytovaných sluţbách. Obě zařízení byla zkoumána stejnými 

metodami a výsledky byly porovnávány. Komparace zařízení byla důleţitá pro posouzení 

úrovně výchovné péče v těchto zařízeních. 

 

4.1 Metodologie výzkumu  

Cíle a úkoly výzkumu 

      Cílem výzkumného projektu bylo zmapovat výchovnou péči ve dvou konkrétních 

zařízeních pečujících o autisty a zároveň poskytujících ústavní sociální péči osobám 

s mentálním postiţením. Zjistit zda a jakým způsobem pracovníci modifikují výchovný 

přístup u klientů s autismem. Dále zjistit, jak rodiče autistů vnímají a hodnotí 

výchovnou péči v těchto zařízeních, obě zařízení porovnat a zhodnotit rozdíly mezi nimi. 

 

Základní soubor a výběr 

      Základním souborem pro výzkum výchovné práce s autistickými klienty v ústavních 

zařízeních, jsou všechna ústavní zařízení poskytující tuto péči. Tento základní soubor byl 

ovšem příliš rozsáhlý, na základě svých zkušeností, poznatků a optimální dostupnosti jsem 

zvolila záměrný výběr.
39

 Pro získání potřebných informací a moţnost optimálního srovnání, 

jsem vybrala dvě ústavní zařízení odlišného charakteru, pečující o osoby s autismem. První 

zařízení je moderní domov s desetiletou historií sídlící v nově zrekonstruovaném objektu.     
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       Zařízení poskytuje sluţby dětem, muţům i ţenám převáţně s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postiţením, a to v celoročním pobytu i v denním stacionáři. Druhé zařízení je 

domov s padesátiletou tradicí, který sídlí v zámečku ze 17. století a poskytuje sociální sluţby 

pouze dívkám a ţenám v celoročním pobytu. 

 

Výzkumné metody 

      Pro získání co nejobjektivnějších dat jsem pouţila kombinaci výzkumných metod 

explorativních, metody ratingové a metody obsahové analýzy: 

 Explorativní metody – z lat. exploro, explorare byly pouţity pro „vytěţení“ velkého 

mnoţství informací s relativně snadnou dostupností.
40

 Pro zvýšení validity získaných 

údajů, byly pouţity ústní i písemné formy dotazování u zaměstnanců v přímé péči a 

ústní forma dotazování u rodičů.  

 

Dotazníkové šetření – jedná se o relativně dostupnou metodu, její nevýhodou je ovšem 

validita získaných údajů. Dotazník byl proto pouţit převáţně k získání obecných informací o 

výchovné péči. Koncipovala jsem jej tak, aby nebyla respondentům na první pohled zcela 

zřejmá oblast výzkumu. Pro zvýšení validity získaných údajů jsem následně pouţila metodu 

rozhovoru. 

 

Rozhovor – tato výzkumná metoda byla pouţita převáţně pro ověření údajů získaných 

z dotazníku a podrobnější doplnění informací o průběhu výchovné činnosti v jednotlivých 

zařízeních. U rodičů byl pouţit rozhovor pro zjištění spokojenosti s výchovnou prací a jako 

pomocná metoda spolu s obsahovou analýzou pro vytvoření kazuistik (viz kap. 5). Rozhovor 

byl zvolen polostrukturovaný tak, aby úvodní část vytvořila atmosféru důvěry a otevřenosti, 

coţ bylo důleţitým předpokladem pro validní výpovědi pracovníků. 

 

 Ratingová metoda Posuzovacích stupnic (škálování) byla pouţita pro posuzování 

těţko měřitelných kvalit pracovníků spolu s technikou rozhovoru. 

 

                                                           
40 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, 2004, s. 104 
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 Obsahová analýza – zkoumány byly oficiálních dokumenty jednotlivých zařízení – 

zřizovací listina, směrnice, standardy sociálních sluţeb a současné strategie, které byly 

pouţity zejména pro charakteristiku obou zařízení. Dále byla prostudována osobní 

dokumentace klientů, která obsahovala průběh pobytu v zařízení, absolvovaná 

vyšetření a další osobní záznamy klientů, takto získané informace byly pouţity pro 

vytvoření kazuistik klientů (viz kap. 5). 

 

 

4.2 Harmonogram výzkumu a popis terénu 

 

Harmonogram výzkumu 

 Stanovení výzkumné otázky  - říjen 2010 

 Informační příprava   - říjen – listopad 2010 

 Sběr a zpracování údajů  - prosinec 2010 Domov Mladá 

- leden 2011 Nalţovický zámek 

 Interpretace údajů   - leden 2011 

 Psaní výzkumné zprávy  - leden – únor 2011 

 

Popis terénu 

       Záměrným výběrem byla zvolena dvě zařízení poskytující sociální péči osobám 

s postiţením. Obě zařízení se nachází v regionu Středočeského kraje. Nejprve bylo výzkumné 

šetření provedeno v Domově Mladá, který sídlí v Milovicích. Milovice jsou město s více neţ 

9 tis. obyvateli v okrese Nymburk. Zařízení sociální péče zde sídlí deset let, tvoří jej několik 

budov, mají vlastní hipoterapii, dílny, bazén a v objektu sídlí několik tříd speciální školy 

v Lysé nad Labem. Pracovníci zde pečují o dospělé i děti, muţe i ţeny s mentálním, tělesným, 

kombinovaným postiţením a autismem. V zařízení jsou klientům poskytovány sluţby 

v celoročním pobytu i denním stacionáři. 

       Druhým zkoumaným zařízením byl Nalţovický zámek, který sídlí v Nalţovicích, malé 

obci s 5 sty obyvateli v okrese Příbram. Zařízení poskytující sociální sluţby zde sídlí přes 

padesát let ve zrekonstruovaném zámečku. Sluţby jsou poskytovány pouze dívkám a ţenám 

od 16 let výše s diagnózou mentální retardace a autismus. V zařízení jsou poskytovány sluţby 

pouze v celodenním pobytu. 
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4.3 Výsledky výzkumu 

4.3.1 Obsahová analýza dokumentace 

      Cílem obsahové analýzy dokumentace bylo zjistit, jaké podmínky mají klienti těchto 

zařízení pro svůj rozvoj. Popsat materiální, personální podmínky, specifika zařízení a 

porovnat tyto domovy mezi sebou. 

 

DOMOV MLADÁ, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

      Domov je umístěn v bývalém vojenském prostoru Mladá v Milovicích v okrese Nymburk 

ve Středočeském kraji. Milovice jsou město s více neţ 9.000 obyvateli, 30 km východně od 

Prahy. 

      Domov Mladá je zařízení poskytující sociální péči pro mentálně a tělesně postiţené děti 

(od 3 let věku) a dospělé. Do zařízení jsou umísťováni chlapci, dívky, muţi i ţeny nejčastěji 

ze Středočeského kraje, nejsou ovšem výjimkou ani klienti z jiţních, či severních Čech. 

Původní název zařízení je Ústav sociální péče pro mentálně a tělesně postiţenou mládeţ, 

který sídlil v nedalekém Kersku. Objekt byl navrácen původním majitelům a ústav se 

přestěhoval do vysídleného tábora ruských vojáků, který byl podroben kompletní rekonstrukci 

v roce 1998. Prostory jsou tedy relativně nové a moderně zařízené. 

      Objekt je rozdělen do tří částí – první částí je správní budova, kde se nachází kanceláře a 

na úplném konci (bývalá ubytovna zaměstnanců) jsou vybudovány dva byty pro 4 lehce 

mentálně postiţené klienty. Na správní část navazuje dvoupatrová budova pro přímou péči 

s klienty. V přízemí se nachází denní stacionář, rehabilitace a dvě speciální třídy základní 

školy z Lysé nad Labem. První patro je rozděleno na levé a pravé křídlo, zde jsou rozděleni 

klienti s lehčím a středně těţkým mentálním postiţením podle věku – děti mají pravé a 

dospělí levé křídlo. Jedná se o dřívější výchovné oddělení. Druhé patro je vyhrazeno pro 

původně zdravotní oddělení, dnes pro klienty se zvýšenou zdravotní péčí. Poslední částí 

domova je provozně hospodářské oddělení s kuchyní, sklady, kotelnou, prádelnou, garáţí atd. 

      Kapacita zařízení je původně 75 klientů (70 celodenní a 5 stacionář), v současnosti spolu 

se snahou zvýšit kvalitu poskytovaných sluţeb a zajistit individuální přístup ke klientům, byl 

sníţen stav klientů na 65 a zároveň je postupně navyšován počet pracovníků v přímé péči. Za 
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posledních 10 let stoupl počet zaměstnanců ze 43 na 54 osob a všichni tito zaměstnanci byli 

přijati pro přímou péči s klienty. 

Klientela a financování 

Struktura uţivatelů dle 

stupně závislosti 

Osoby do 18  let Osoby nad 18 let Celkem 

I. 0 3 3 

II. 1 8 9 

III. 2 8 10 

IV. 22 20 42 

Ostatní 0 1 1 

Celkem 25 40 65 

Tab. č. 1:  Složení klientů podle stupně závislosti 

 

      Klientů, kteří mají v diagnóze autismus je 15, jedná se tedy o 23% z celkového počtu 

uţivatelů sociálních sluţeb daného zařízení. 

 

 Sloţení zaměstnanců: 

Provozně hospodářský úsek  - 17 (ředitel, THP, sociální pracovnice, kuchařky, pradleny, 

údrţba) 

Oddělení zvýšené zdravotní péče - 14 (zdravotní sestry, vrchní sestra, rehabilitační sestry) 

Oddělení s lehčím a středním mentálním postiţením - 23 (pracovníci v sociálních sluţbách) 

 

      Domov Mladá, poskytovatel sociálních sluţeb je zřízen a provozován jako příspěvková 

organizace Středočeským krajem.  

 

Hlavními zdroji financování jsou: 

- dotace od zřizovatele – 11% (ze všech příjmů organizace) 

- dotace od MPSV – 28% 

- příspěvky od zdravotních pojišťoven – 9% 

- platby od klientů – 50% 

- sponzorské dary – 2% 
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Projekty 

Domov Mladá pro své klienty od roku 2007 postupně rozjíţdí projekty, které jsou 

zaměřeny především na posílení samostatnosti klientů a 3 hlavní běţí doposud: 

 Pracuji rád – jedná se o projekt zaměřený na dlouhodobé zaměstnávání klientů 

s těţším zdravotním postiţením, kteří nejsou schopni samostatného soustavného 

zaměstnání. Klienti vykonávají drobné pomocné práce v Domově a blízkém okolí.  Za 

svou práci dostávají smluvenou mzdu, kterou mohou pouţít samostatně na 

financování svých osobních nákupů (nejčastěji nákupy sladkostí v blízkém obchodě). 

Na projekt jsou vyhrazeny finanční dary získané pouze pro tento účel. 

 Samostatné bydlení – dvě samostatné bytové jednotky v areálu Domova jsou 

vybudovány pro 4 klienty s lehčím stupněm postiţení. Klienti jsou vedeni 

k samostatnosti – sami si perou, uklízí, starají se o sebe, mezi ostatní klienty dochází 

pouze ke stravování a výchovným aktivitám. Bytové jednotky jsou vybaveny vařičem 

a mikrovlnnou troubou, kde si mohou klienti uvařit teplé nápoje, či ohřát jídlo. Dohled 

nad nimi kaţdý den vykonává personál výchovného oddělení. (Ve skutečnosti však 

klienti tráví většinu času s ostatními, protoţe si to přejí, chtějí být součástí kolektivu, 

jak jsou zvyklí.) 

 Počítače proti bariérám – cílem projektu je zajistit plně vybavený počítač stále 

připojený k internetu na kaţdé oddělení, a poskytnutí vlastního počítače s připojením 

na internet všem obyvatelům, kteří projeví zájem. V současnosti je projekt plněn na 

94% a s jeho 100% naplněním se počítá v letošním roce 2011. 

 

Poskytovaná sociální a rehabilitační péče 

      Péče o klienty je zde koncipována jako snaha o zmírnění, či kompenzaci příčin bránících 

klientům s mentálním, případně kombinovaným postiţením v maximálním moţném začlenění 

do společnosti. Samozřejmě s ohledem na míru jejich postiţení a kontakty s rodinou.  

      V organizaci zaštiťuje individuální práci s klienty sociální pracovnice, vrchní sestra a 

vedoucí vychovatelka.  
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Klientům jsou doporučovány dle jejich potřeb a moţností tyto druhy rehabilitace: 

I. zdravotní rehabilitace: jedná se převáţně o nápravný tělocvik, magnetoterapii, 

canisterapii, hipoterapii, Vojtovu metodu, snoezelen (relaxační terapie), ale také 

například o perličkové koupele a baňkování. 

II. psychologická rehabilitace: v zařízení je prováděna muzikoterapie, arteterapie, při 

výraznějších psychických problémech jsou kontaktována odborná zdravotnická 

zařízení, kam je klient odeslán na pozorování a případnou změnu léčby 

(Kosmonosy, Bohnice a Opařany – pro dětské klienty). 

III. sociální rehabilitace: na oddělení jsou pravidelně prováděny tréninky 

psychosociálních dovedností, zejména sebeobsluha, nácvik chování v sociálních 

situacích a pro 4 klienty s lehkou mentální retardací je nabízena moţnost 

chráněného bydlení (viz. Projekty).  Pravidelně bývá klientům nabízena moţnost 

tuzemské rekreace, případně i rekreace v cizině. 

IV. pedagogická rehabilitace: probíhá ve specializovaných třídách přímo v zařízení, 

jeden klient dochází do ZŠ v Lysé nad Labem. Jedná se však pouze o mladistvé 

klienty, starším není v tomto směru věnována pozornost, pouze před 3 lety 

dojíţděl jeden dospělý klient do speciální školy do Poděbrad, kde se věnoval 

výuce na počítači. 

V. rodinná rehabilitace: měla by se zaměřovat na podporu, případně obnovu rodinných 

vztahů uţivatelů, bohuţel ve skutečnosti vůbec neprobíhá. Na konci roku 2010 

nastoupila nová sociální pracovnice, je tedy šance, ţe se situace v kontaktu 

s rodinami zlepší. 

VI. pracovní rehabilitace: probíhá snaha zprostředkovat klientům zaměstnání mimo 

zařízení – mytí nádobí v restauraci (2 hodiny denně), pomocné práce při úklidu 

obce, občasné dojíţdění do chráněné dílny a pro klienty s vyšším stupněm 

mentálního postiţení umoţňují drobné práce po zařízení za smluvenou odměnu 

(viz. Projekty). 
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Vyhodnocení obsahové analýzy dokumentace  Domova Mladá 

        Bydlení v domově je koncipováno jako rodinné bydlení, tedy přizpůsobení ţivota klientů 

v maximální moţné míře běţnému ţivotu v rodině. V kaţdém křídle je společný obývací 

pokoj a několik dvou aţ třílůţkových pokojů, o jejichţ obsazení rozhodují sami klienti. 

Uţivatelé sociální sluţby jsou vedeni k samostatné péči o své pokoje, proto má kaţdý klient 

moţnost vyzdobit si pokoj dle svého vkusu a přání, můţe si rovněţ zvolit denní aktivity. 

Obyvatelé mají také moţnost dle zájmu vyuţít počítače s připojením k internetu a mnoha 

výukovými programy, keramickou pec, velmi dobře vybavenou rehabilitační místnost a 

tělocvičnu. Okolí Domova tvoří dvě zahrady s dřevěným hřištěm s prolézačkami, houpačkami 

a bazénem. Klienti se také sami starají o zahradu a pečují o domácí zvířata - králíky, kozu, psa 

a dva koně, jeţ jsou vyuţíváni k hiporehabilitaci klientů. Externě dochází dvakrát týdně 

canisterapeutka se dvěma psy. 

       V rámci integračních snah dochází jeden klient základní školy v Lysé nad Labem. 

Bohuţel díky těţšímu postiţení ostatních dětských klientů není moţná jejich denní docházka 

do běţné školy, jsou proto v areálu zřízeny dvě speciální třídy základní školy z Lysé nad 

Labem. 

      Organizace se snaţí o zaměstnávání klientů, zájem potencionálních zaměstnavatelů 

v nejbliţším okolí je však velmi nízký, přesto se daří spolupracovat s Městským úřadem 

Milovice, který dle moţností zaměstnává klienty na drobné práce zahradnického charakteru a 

údrţby venkovních ploch, dále občanským sdruţením, pro které klienti vyrábějí výrobky 

z keramiky – stojánky na tuţky, obrázky, vánoční ozdoby apod. Klienti Domova Mladá také 

nabízejí své výrobky na výstavách pro handicapované a na místních slavnostech, velký zájem 

bývá o vlastnoručně vyrobená trička, batikované tašky a obrázky. 

      Domov Mladá je velmi pěkné a moderní zařízení, domnívám se, ţe poskytuje širokou 

paletu moţností pro mentálně a tělesně postiţené klienty. Zařízení má vypracované standardy 

sociálních sluţeb, podle nichţ postupuje, a které jsou dostupné široké veřejnosti, kaţdý tedy 

vidí, jaké sluţby nabízejí. Mimo základních sluţeb poskytuje zařízení další nadstandardní 

moţnosti jako například fyzioterapii, hiporehabilitaci, canisterapii, keramickou dílnu a třídy 

speciální školy přímo v areálu Domova. Zařízení umoţňuje dále prostřednictvím různých 

projektů, komunikaci klientů se širším sociálním prostředím pomocí počítače a internetu, 

nebo prací za níţ dostávají peníze přímo do rukou a mohou si nakupovat v místních 

obchodech, co chtějí a na co mají chuť. Je zde vidět snaha vtáhnout klienty do sociálního 
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dění, i kdyţ je to velmi obtíţné proto, ţe většina klientů má kombinované postiţení těţšího 

charakteru, pro které nejsou schopni zvládnout plně ani základy sebeobsluhy.  

      Od roku 2009 s přechodem na standardy kvality sociálních sluţeb, se pracovníci v přímé 

péči stali klíčovými pracovníky klientů. Pozice klíčového pracovníka má za cíl především 

zlepšit spokojenost klientů, neboť kaţdý klient má přiděleného svého pracovníka, který má za 

úkol všímat si právě jeho potřeb a hájit jeho zájmy. Klíčový pracovník spolupracuje na tvorbě 

individuálních výchovných plánů, které se zabývají rozvojem schopností a dovedností spolu 

s přáními a zájmy klientů.  Zásadním problémem je dle mého názoru špatná provázanost 

komunikace mezi odděleními zajišťujícími výchovnou a zdravotní péči spolu se sociální 

pracovnicí, která by měla vést pohovory, komunikovat se státními orgány v zájmu klientů, 

podílet se na tvorbě anamnéz a koordinovat činnosti jednotlivých pracovníků. Ve většině 

případů v současnosti totiţ záleţí pouze na aktivitě a vůli klíčového pracovníka, jak bude ke 

své práci přistupovat. Dalším problémem je malý zájem pracovníků na optimalizaci vztahů 

s původní rodinou. Pro většinu klientů je totiţ velice důleţité zda komunikují s rodinou či 

nikoli. 

 

NALŢOVICKÝ ZÁMEK, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

      Domov pro dívky s mentálním postiţením je umístěn v Nalţovicích (původně 

Nalţejovice) v okrese Příbram. Jedná se o menší obec s více neţ 500 obyvateli. Nalţovice 

mají historické kořeny doloţené ze 14. století. V polovině 17. století majitel Mikuláš 

Franchimont z Frankenthalu postavil barokní zámeček, k němuţ jeho syn postavil kapli. V 19. 

století byly prováděny další, ovšem jiţ jen drobné úpravy zámku. Majitelé se střídali, 

posledním známými byli Schwarzenbergové, kterým zámek v roce 1948 zkonfiskoval stát a 

zaloţil v něm nejprve domov důchodců a později ústav sociální péče pro mentálně postiţené 

dívky. Zámek Schwarzenbergové oficiálně přenechali Středočeskému kraji po roce ´89 

s podmínkou, ţe zachová současný účel.  

      Nalţovický zámek, poskytovatel sociálních sluţeb je příspěvková organizace 

Středočeského kraje, která poskytuje sociální sluţby v nepřetrţitém, celoročním pobytu 

dívkám a ţenám od 16 let věku. Areál zámku se skládá z třípodlaţního objektu zámku, tří 

obytných domů a hospodářské budovy s prádelnou a kuchyní. Budova zámku slouţí 

administrativnímu zázemí, stravování (je chodbou propojená s kuchyní v hospodářské 
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budově). Ve vyšších patrech jsou ubytováni klienti s větší potřebou pomoci a podpory. 

V prvním patře se nachází 17 klientů se středně náročnou potřebou podpory, ve druhém patře 

je ubytováno 12 klientů s vysokou potřebou pomoci a podpory. 21 klientů s lehkou mentální 

retardací a vysokou mírou samostatnosti je ubytováno ve třech domcích, které svým 

uspořádáním maximálně přibliţují pobyt klientů ţivotu v domácím prostředí.  

     Nalţovický zámek je chráněnou památkou, je proto obtíţné prosadit jakékoli zásahy do 

vnější i vnitřní stavby. Nepříjemným důsledkem jsou veliké pokoje pro 5 aţ 8 klientů. Chybí 

soukromí a v oknech jsou stále upevněny mříţe, které nejdou odstranit. Celkový dojem je 

proto celkem nepříznivý. 

Klientela a financování 

Struktura uţivatelů dle 

stupně závislosti 

Osoby do 18  let Osoby nad 18 let Celkem 

I. 2 19 21 

II. 0 17 17 

III. 0 10 10 

IV. 0 2 2 

Ostatní 0 0 0 

Celkem 2 48 50 

Tab. č. 2:  Složení klientů podle stupně závislosti 

       Klientů, kteří mají v diagnóze autismus je 13, jedná se tedy o 26% z celkového počtu 

uţivatelů sociálních sluţeb daného zařízení. 

 

 Sloţení zaměstnanců: 

Provozně hospodářský úsek  - 12 (ředitel, THP, sociální pracovnice, kuchařky, pradleny, 

údrţba) 

Oddělení zvýšené zdravotní péče - 2 (zdravotní sestry) 

Oddělení s lehčím a středním mentálním postiţením - 23 (pracovníci v sociálních sluţbách) 

 

       Nalţovický zámek, poskytovatel sociálních sluţeb je příspěvková organizace zřízená 

Středočeským krajem. 
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Hlavními zdroji financování jsou: 

- dotace od zřizovatele – 11% (ze všech příjmů organizace) 

- dotace od MPSV – 38% 

- platby od klientů – 51% 

 

Projekty 

 Chráněné bydlení – v objektu jsou zařízeny 3 oddělené domky pro trvalé bydlení tří 

skupin po sedmi klientech. Kaţdý domek má dvě loţnice, kuchyňku s jídelnou a 

sociálním zařízením. Během dne je v domku přítomen jeden pracovník, který dohlíţí 

na průběh denních činností, pomáhá s praním, vydáváním jídel, úklidem apod. 

 

Poskytovaná sociální a rehabilitační péče 

I. Zdravotní rehabilitace – jedná se o nápravná cvičení a reflexní masáţ na doporučení 

zdravotní sestry. 

II. Sociální rehabilitace – nácvik samostatného bydlení a chování v sociálních situacích. 

III.  Rodinná rehabilitace – spočívá především v posilování kontaktu mezi klienty a 

jejich rodinou. Na rodinné rehabilitaci se podílí v první řadě pracovníci 

v sociálních sluţbách, kteří mají povinnost minimálně 1x za měsíc informovat 

rodiče o současném zdravotním stavu, jeho vývoji a pokroku. Zasílají pohledy, 

fotografie, pomáhají psát dopisy pro rodinu. Dále s rodiči komunikuje sociální 

pracovnice, která pomáhá rodičům zvládnout úřední a finanční záleţitosti.  

IV. Pracovní rehabilitace – zaměstnávání 6 klientů na dohodu o pracovní činnosti. Jedná 

se o provádění drobných prací v zařízení – pomoc v kuchyni, prádelně, při úklidu, 

v trvání cca 2 hodin denně. Problémem je ovšem, ţe organizace chápe jejich mzdu 

jako finanční příjem, kterým dofinancovává platbu důchodců za sluţby. V praxi 

tak klient dostane třetinu toho, co si vydělá. 
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Výsledky obsahové analýzy dokumentace  Nalţovického zámku 

          Klienti mají k dispozici velkou, uzavřenou zámeckou zahradu. Často chodí na 

vycházky po okolí, kde jsou velmi vítanými návštěvníky. Důvodem je dlouhá tradice zařízení 

a také skutečnost, ţe organizace je prakticky jediným zaměstnavatelem v obci, většina občanů 

proto v domově pracuje nebo má blízký vztah k nějakému zaměstnanci. Organizace je tak 

prakticky vrostlá do obce. S kaţdým klientem, který nastoupí do zařízení, je uzavřena 

smlouva o poskytování sociálních sluţeb a vypracován individuální plán činností a cílů, 

kterých by chtěl klient za pomoci a podpory personálu dosáhnout. Organizace je trvale 

otevřená pro klienty i jejich rodinné příslušníky.  

       Materiální vybavení není moderní. Pokoje jsou strohé, bez obrázků, květin, přehrávačů 

hudby, či televizorů. Počítač přístupný klientům chybí. Klienti se zabývají převáţně drobnými 

pomocnými pracemi. V objektu je výtvarná a keramická dílna, která ovšem není pouţívaná a 

v současnosti slouţí jako sklad vyřazeného majetku. V personálním obsazení chybí pedagog 

(speciální, sociální, vychovatel, asistent vychovatele), zaměstnanci v přímé péči jsou pouze 

pracovníci v sociálních sluţbách a zdravotní sestry.  

 

Komparace výsledků obsahové analýzy dokumentace 

      Porovnáním výsledků obsahové analýzy bylo zjištěno, ţe obě zařízení se potýkají 

s podobnými problémy v oblasti kvalifikovaného personálu. Prvním výrazným problémem 

bylo převedení pracovníků pomocných profesí (sanitárky, ošetřovatelky, pomocné 

vychovatelky) pod hlavičku oboru pracovník v sociálních sluţbách. Po přesunutí, respektive 

přejmenování jejich profese, klesli do nejniţší platové tabulky, ale náplň jejich práce zůstala 

stejná. Domnívám se proto, ţe pracovníci pociťují tento přesun jako degradaci své práce a 

sníţení prestiţe svého povolání. Dalším významným problémem je absence speciálních, 

sociálních pedagogů a vychovatelů, výchovnou péči zde zajišťují pouze pracovníci 

v sociálních sluţbách. Je velice nepochopitelnou skutečností, ţe zdravotní péče, která není 

primární sluţbou poskytovanou zařízeními sociální péče, je zajišťována kvalifikovanými 

zdravotními sestrami, a výchovná péče, která by měla být pro děti a mládeţ prvořadá, je 

zajišťována pouze pomocným personálem vyškoleným pro nácvik sebeobsluhy a hygieny.  

       V materiálním zázemí i klientele jsou výrazné rozdíly. V Nalţovickém zámku není 

vybudované kvalitní zázemí pro výchovnou, terapeutickou ani rehabilitační péči v takové 
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míře jako v Milovicích. Domov Mladá je rovněţ aktivnější v zavádění nových technologií – 

nové druhy terapií, všeobecně dostupné počítačové a internetové vybavení. Velkým plusem 

Nalţovického zámku je ovšem zájem na posilování rodinných vazeb klientů a kontaktů 

s rodinou vůbec. 

       Obyvatelé Nalţovického zámku tvoří homogenní skupinu ţen a dívek s převáţně lehčím 

mentálním postiţením. V Domově Mladá je umístěna různorodá klientela s hlubším stupněm 

mentálního a často i tělesného postiţení. Mezi klienty jsou malé děti, dívky, chlapci, muţi i 

ţeny. Z tohoto hlediska je výchovná péče v Domově Mladá výrazně náročnější. V obou 

zařízeních tvoří autisté čtvrtinu klientely. Domov Mladá poskytuje širší spektrum sluţeb a dá 

se říci, ţe klienti tohoto domova ţijí aktivnějším způsobem ţivota, je jim věnována také 

terapeutická péče. Bohuţel v ţádném zařízení není výchovná ani terapeutická péče konkrétně 

zaměřena na podporu osob s autismem. 

 

4.3.2 Výsledky dotazníkového šetření 

      Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění základních informací o specifikách výchovné 

činnosti s autistickými klienty v zařízeních sociálních sluţeb a také detekce problémových 

okruhů pro sestavení osnovy rozhovoru. Dotazník byl předloţen 36 zaměstnancům, 

pracujících v přímé péči s klienty Domova Mladá a 23 zaměstnancům v přímé péči o klienty 

Nalţovického zámku. Aby nedošlo ke zkreslení, byly všechny odpovědi převedeny na 

procentuální výsledky. Pro minimalizaci úmyslného vylepšování výsledků jsem koncipovala 

otázky velmi obecně tak, aby nebylo zřejmé, ţe potřebuji zjistit stav pouze určité skupiny 

klientů. Pracovníci dostali také pouze obecné informace o primárním zájmu výzkumu (viz 

Příloha č. 2). Dotazníky byly vyplněny v Domově Mladá všechny v Nalţovickém zámku 22, 

jeden byl vrácen z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance. 

 

 

Otázka č. 1 měla za cíl zjistit, zda pracovníci v přímé péči jsou informováni o tom, ţe se ve 

skladbě klientů vyskytují autisté. 
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Graf č. 1: Vyskytují se ve skladbě klientů osoby s autismem? 

              Zaměstnanci Domova Mladá v Milovicích mají převáţně povědomí o tom, ţe mezi 

klienty jsou také autisté, přesto 11,1% znamená, ţe 4 zaměstnanci v přímé péči uţivatelů 

sociálních sluţeb neznají sloţení své klientely. Výrazně závaţnější výsledky mají zaměstnanci 

Nalţovického zámku, kteří v 78,4%  netuší, ţe pracují s klienty, kteří mají diagnózu autismus 

tzn., ţe minimálně 17 zaměstnanců z 22 zřejmě nepracuje s autisty podle jejich potřeb. 

Výsledky tedy svědčí o potřebě zaměřit se v rozhovorech na téma, zda pracovníci obou 

zařízení skutečně ví, co je autismus, jak se projevuje a jak případně poznají příznaky u 

klienta, neboť znalost této specifické problematiky je prvním a zásadním předpokladem proto, 

aby autistům byla poskytována péče jakou potřebují. 

 

Otázka č. 2 byla zaměřena na druhy terapií a výchovných metod pouţívaných pro osoby 

s mentálním postiţením a autismem. Cílem bylo zjistit, zda jsou v zařízeních vyuţívány 

metody a techniky vyvinuté pro práci s autisty. Zajímaly mne individuální metody 

(artererapie, muzikoterapie) a odpovědi na facilitovanou komunikaci, behaviorální terapii, 

TEACCH, Son Rise a EEG Biofeedback, neboť se jedná o terapeutické metody pouţívané pro 

osoby s autismem, ostatní jsou pouţívány v práci s mentálně postiţenými klienty. 



 

56 
 

 

Graf č. 2: Jaké metody a techniky jsou pouţívané v zařízení? 

              Individuální metody při práci s klienty, dle získaných odpovědí, pouţívají více 

v zařízení v Nalţovicích, kde tyto metody uvedlo 9 zaměstnanců z 22. V Milovicích 

idividuální metody při výchově označilo 8 pracovníků z 36. V obou zařízení uvedli pouţití 

dalších vhodných metod pouze 2 zaměstnanci, všichni ostatní neoznačili ţádné speciální a 

doporučené metody výchovné práce s autistickými dětmi.  

 

Otázka č. 3 zjišťovala, zda mají autisté v zařízení vytvořený individuální reţim dne. První 

část otázky byla zaměřena obecně na vytváření individuálního reţimu dne, druhá část otázky 

byla určena pro specifikaci osob, pro které je individuální reţim dne vytvářen. 

 

Graf č. 3: Mají někteří klienti vytvořený individuální reţim dne? 
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       Výsledky ukazují minimální vytváření reţimů dne v ústavních zařízeních. Kladně 

odpovědělo pouze 19,4 % zaměstnanců Domova Mladá, coţ je 7 pracovníků v přímé péči z 

36 a 13,6 % zaměstnanců Nalţovického zámku, tj. 3 pracovníci z 22. 

 

Graf č. 4: Specifikace osob u nichţ je individuální reţim vyuţíván v Domově Mladá 

 

Graf č. 5: Specifikace osob u nichţ je individuální reţim vyuţíván v Nalţovickém zámku 

 

       V dotazníku na otázku, kterým osobám jsou vytvářeny individuální reţimy dne, nikdo 

neuvedl klienta s autismem v ţádném z testovaných zařízení. Individuální reţim dne je ovšem 

velice důleţitou součástí výchovy autistického dítěte, jeho význam je zdůrazněn také ve 

zprávách z pedagogicko-psychologické poradny (viz kap. č. 5 Kazuistiky klientů). 
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Otázka č. 4 měla za cíl zjistit, zda v zařízeních probíhá terapie autismu pomocí stravy.       

 

Graf č. 6: Mají autisté úpravu stravy? 

       Pozitivní odpověď, tedy úpravu stravy u klientů s autismem nepotvrdil ţádný respondent. 

Z výsledků dotazníku tedy vyplývá, ţe úprava stravy, tedy určitý dietetický reţim neprobíhá u 

ţádného klienta s autismem v ţádném zařízení. Úprava stravy není prokázanou terapeutickou 

metodou (viz kap. 2.2.4), přesto jsou v ČR i ve světě zkoušena dietní opatření a rozvíjí se 

jejich propagace, jako podpůrné metody, která nemá neţádoucí účinky a prakticky ţádný 

negativní finanční efekt, zdá se tedy jako přímo stvořená pro pouţití v ústavních zařízeních.  

 

Otázka č. 5 měla za cíl zjistit, zda autisté navštěvují pravidelně logopedii, neboť rozvoj 

komunikačních dovedností patří ve výchově a terapii autistů k nejdůleţitějším činnostem. 

 

Graf č. 7: Navštěvují klienti zařízení pravidelně logopedii? 
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       Zaměstnanci Domova Mladá v Milovicích odpověděli v 13,9 % (5 pracovníků), ţe jejich 

klienti navštěvují pravidelně logopeda. V Nalţovicích uvedlo pozitivní odpověď 4,6 % 

zaměstnanců (1 pracovník). Všichni uvedení pracovníci, kteří označili pravidelné návštěvy 

logopeda, rovněţ označili klienta, který tuto sluţbu uţívá jako osobu s mentálním postiţením. 

Z výsledků vyplývá, ţe ţádný klient s autismem nenavštěvuje logopedii.   

 

Otázka č. 6 byla poloţena za účelem zjištění, zda jsou si zaměstnanci vědomi absence 

speciální pedagoga v zařízení a zda spolupracují se speciálním pedagogem externě. 

 

Graf č. 8: Domov Mladá. Je ve vašem zařízení speciální pedagog? 

 

Graf č. 9: Nalţovický zámek.  Je ve vašem zařízení speciální pedagog?  
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      Zaměstnanci Nalţovického zámku všichni shodně odpověděli, ţe pozice speciálního 

pedagoga není v jejich zařízení obsaţena, uvedli ovšem, ţe nevyuţívají ani sluţeb externího 

speciálního pedagoga. Jako sluţby externího pedagoga je moţné chápat pedagogicko-

psychologickou poradnu v Příbrami, která se zařízením spolupracuje, neuvedl ji však ţádný 

respondent. Zaměstnanci Domova Mladá v Milovicích odpovídali velice rozdílně, výsledky 

vypovídají o tom, ţe zaměstnanci nemají představu co přesně je náplní práce speciálního 

pedagoga a zda jej tedy ve svém týmu mají či nikoli.  

      Z výsledků obou zařízení je moţné vyvodit, ţe spolupráce na výchovném procesu se 

speciálním pedagogem v Domově Mladá probíhá alespoň v nějaké formě, ale v Nalţovickém 

zámku, lze předpokládat, ţe neprobíhá vůbec.  

        

Otázka č. 7 měla za cíl zjistit, zda má některý autistický klient osobního asistenta. 

 

Graf č. 10: Vyuţívá v současné době některý klient osobního asistenta? 

      V Nalţovickém zámku zaměstnanci uvedli, ţe nemají obsazenou pozici osobního 

asistenta pro ţádného klienta. Zaměstnanci Domova Mladá v Milovicích uvedli, ţe také 

nemají obsazenu tuto pozici, pouze 2 respondenti odpověděli kladně. Z analýzy výsledků tedy 

vyplynulo, ţe osobního asistenta nemají ani v jednom zařízení, odpověď byla potvrzena při 

obsahové analýze dokumentů zařízení (viz kap. 4.2.1). 
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Otázka č. 8 byla zaměřena na integraci klientů, zda v zařízení probíhá nějaká forma integrace 

do většinové společnosti, tedy do škol a zaměstnání. 

 

Graf č. 11: Probíhá snaha o integraci?  

     U Domova Mladá v Milovicích byla integrace potvrzena, ovšem všech 27 respondentů 

uvedlo integraci pouze u klientů s mentálním postiţením, osobu s autismem neuvedl ţádný 

respondent. Zaměstnanci Nalţovického zámku v 86,4 % (tj. 19 zaměstnanců z 22) uvedli, ţe u 

jejich klientů snaha o integraci prakticky neprobíhá. Odpověď byla potvrzena při obsahové 

analýze dokumentů zařízení (viz kap. 4.2.1).  

      Je velmi zaráţející, ţe v Domově Mladá se snaţí o integraci do většinové společnosti 

alespoň příleţitostným zaměstnáváním v okolí domova, výstavami a vzděláváním, i přesto, ţe 

mají většinu klientely s podstatně závaţnějším stupněm postiţení, kdeţto v Nalţovickém 

zámku, kde mají klienty převáţně s I. a II. stupněm postiţení, integrace vůbec neprobíhá.  

 

Otázka č. 9 se zabývá absolvovanými odbornými kurzy za posledních 24 měsíců. Uvedené 

kurzy byly taxativně vymezeny proto, ţe pro cíl práce nebyly důleţité všechny kurzy, pouze 

tematicky zaměřené na autismus tak, aby bylo moţné zjistit, zda se zaměstnanci dále 

vzdělávají v péči o tuto specifickou skupinu klientů. 
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Graf č. 12: Absolvované kurzy za posledních 24 měsíců 

       Na základě uvedených výsledků je patrný velmi malý zájem o problematiku autismu při 

výběru odborných kurzů a školení. Z Nalţovického zámku neabsolvoval školelní ţádný 

zaměstnanec a z Domova Mladá 5 zaměstnanců z celkového počtu 36. Jedná se o velmi 

mizivé procento, zejména s přihlédnutím ke specifikům výchovy a terapie, která se týká 

čtvrtiny všech klientů v zařízení.  

 

       Otázka č. 10 byla koncipována jako otevřená, respondenti zde mohli vyjádřit svů názor 

na výchovnou péči v zařízení, případně moţnosti zlepšení. Odpověď napsali 3 respondenti 

Domova Mladá v Milovicích a 2 respondenti Nalţovického zámku. Všech 5 respondentů 

uvedlo jako zásadní problém nedostatek finančních prostředků. 

 

    Závěry dotazníkového šetření  

      Dotazníkové šetření bylo pouţito k získání elementárních informací o výchovné péči 

poskytované autistům v uvedených ústavních zařízeních. Z provedeného šetření vyplývá, ţe 

zaměstnanci Domova Mladá jsou více informovaní o sloţení své klientely, a tomu odpovídá 

také vyšší četnost absolvování kurzů specializovaných na tematiku autismu. V obou zařízení 

nejsou prakticky pouţívány metody vyvinuté pro autistické osoby, nemají vytvářen 

individuální reţim dne, který je uváděn jak nezbytný pro práci s autisty, neprobíhá logopedie 

ani bezlepková úprava stravy. Problémem, který jsem naznačila jiţ při vyhodnocení obsahové 
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analýzy, je absence speciálního pedagoga, či alespoň vyuţívání sluţeb externího pedagoga 

například z pedagogicko-psychologických poraden. Zajímavé je, ţe polovina dotazovaných 

zaměstnanců Domova Mladá se domívá, ţe členem jejich týmu je speciální pedagog, z těchto 

výsledků je moţné usuzovat, ţe zaměstnanci nemají povědomí o této pozici ani o tom, co je 

předmětem speciálně pedagogické práce. Negativní odpovědi uvedli pracovníci obou zařízení 

také na otázku, zda vyuţívájí osobního asistenta, a bohuţel stejné výsledky má i pravidelná 

návštěva logopedie. Zlepšování komunikačních dovedností a individuální přístup mají přitom 

zásadní význam ve výchovném procesu autistických osob. Pracovníci z Nalţovického zámku 

uvádějí ve větším měřítku vyuţívání individuálních metod při práci s klienty, naopak 

integrace probíhá více v Domově Mladá. 

       Na základě dotazníkového šetření je moţné říci, ţe specializovaná výchovná péče u osob 

s autismem prakticky neprobíhá. Větší aktivitu a zájem o výchovnou práci vykazují 

zaměstnanci Domova Mladá, ale jedná se spíše o činnosti spjaté s péči o klienty obecně, neţ o 

specializované činnosti nebo terapie týkající se osob s autismem. 

 

4.3.3 Výsledky rozhovoru 

      Na základě informací z dotazníku a obsahové analýzy dokumentů a záznamů jsem 

provedla rozhovor se čtrnácti zaměstnanci Domova Mladá v Milovicích a jedenácti 

zaměstnanci Nalţovického zámku. Další rozhovory jsem provedla se šesti rodiči autistických 

klientů z kaţdého zařízení. Cílem rozhovoru bylo zmapovat výchovnou péči o osoby 

s autismem v konkrétním zařízení, zda a jakým způsobem pracovníci v přímé péči modifikují 

výchovný přístup ke klientům s autismem a jak tuto péči vnímají, hodnotí rodiče autistických 

klientů. Rozhovory byly vedeny jako polostrukturované, základní osnova je obsahem Přílohy 

č. 3. 

Rozhovory se zaměstnanci 

      Rozhovor s kaţdým zaměstnancem byl veden přibliţně 45 minut. První fáze trvala 15 

minut a byla vedena jako motivační a kontaktující pro navození vhodného klima, důleţitého 

pro validitu výpovědí. Druhou fází byl 25 minutový polostrukturovaný rozhovor se základní 

osnovou otázek, velký prostor byl ponechán respondentovi. Pro výzkum byly důleţité 

odpovědi na 5 základních otázek, které jsem se snaţila koncipovat jako srozumitelné a 

neutrálně zabarvené. Záznam jsem prováděla rámcově a po rozhovoru třídila a kategorizovala 
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odpovědi. Předností této metody při výzkumu byl pro mne bezprostřední kontakt se 

zkoumanou osobou, který dává příleţitost k reakci na odpovědi respondenta, upřesnění dotazu 

a sledování neverbálních projevů. Výpovědi jsem zaznamenávala pomocí škálování na 

posuzovací stupnici, která byla zvolena jako nejvhodnější nástroj k posouzení jinak 

neměřitelných kvalit daného jevu pomocí přisouzení kvantitativní hodnoty.
41

 Posuzovací 

škály byly zvoleny jako pětistupňové numerické bipolárního charakteru a Likertovy škály na 

měření postojů a názorů sloţené z výroku a stupnice vyjadřující souhlas nebo nesouhlas 

s výrokem. Škály byly nakonec procentuálně vypočteny a výsledky porovnány mezi oběma 

zařízeními. 

 

Vyhodnocení a interpretace výsledků 

Otázka č.1 měla za cíl zjistit, jak se zaměstnanci orientují v problematice autismu.  

odborník 1 2 3 4 5 laik 

Milovice   29% 14% 36% 7% 14%  

Nalţovice   0% 18% 9% 27% 46%  

Škála č. 1:  Podle jakých znaků poznáte u dítěte autismus? 

      Jako odborníka jsem hodnotila respondenta, který uvedl projevy chování z celé triády 

onemocnění, pokud neuvedl jediný příznak autismu, zařadila jsem jej jako laika. Z uvedených 

dat vyplývá, ţe většina respondentů nemá příliš dobré vědomosti o autismu. Celkem 70% 

všech dotázaných pracovníků v přímé péči s klienty má znalosti o autismu průměrné, 

podprůměrné, nebo ţádné.  

      Z výzkumného hlediska jsou na tom se znalostmi o lépe zaměstnanci z Domova Mladá. 

Výsledky zaměstnanců Nalţovického zámku odpovídají informacím uvedeným v dotazníku, 

kde bylo zjištěno, ţe pracovníci často neznají sloţení své klientely, ani neabsolvovali ţádné 

vzdělávání k této tématice.  

       

                                                           
41

 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů.  Praha, 2004, s. 127 



 

65 
 

Otázka č. 2 měla za cíl zjistit, zda probíhá specializace výchovných činností u osob 

s autismem. 

ano zcela většinou občas  výjimečně nikdy 

Milovice 0%  21%  7%  43%  29%  

Nalţovice 0%  0%  27%  9%  64% 

Škála č. 2: Mají klienti s autismem speciální péči? 

       Získané výsledky vypovídají o minimální úrovni specializace péče pro autisty, kteří však 

jsou početnou, ale přitom velmi netypickou skupinou obyvatel ústavních zařízení. Je moţné 

vyvozovat, ţe nedostatek této speciální péče se odvíjí od nízké informovanosti zaměstnanců 

(viz ot. 1), chybějících speciálních pedagogů a osobních asistentů (viz kap. 4.2.1). Výsledky 

mají nejniţší hodnotu opět u zaměstnanců Nalţovického zámku, coţ koresponduje s jiţ 

získanými výsledky.  

 

Cílem otázky č. 3 bylo zjistit jak vnímají úroveň materiálního vybavení na výchovnou činnost 

zaměstnanci uvedených zařízení. 

vynikající 1 2 3 4 5 velmi špatné 

Milovice   7% 21% 43% 29% 0% 

Nalţovice   18% 18% 37% 18% 9% 

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

          Výsledky této otázky nevypovídají o skutečném stavu materiálního zajištění, 

respondenti vyjadřovali vlastní názor na daný stav. Je tedy zajímavé, ţe zaměstnanci 

moderního a lépe vybaveného zařízení se domnívají, ţe stav materiálního zajištění pro 

výchovnou činnost je neuspokojivý, kdeţto zaměstnanci staršího zařízení s minimem 

vybavení jsou vesměs spokojení. Je ovšem moţné se domnívat, na základě předchozích 

výsledků, ţe zaměstnanci Domova Mladá jsou lépe informovaní o autismu, výchovných a 

terapeutických postupech a dokáţí tak lépe posoudit, jaké materiální vybavení by pro 

výchovnou činnost potřebovali a jaké jim tedy v zařízení chybí. 
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Otázka č. 4 měla za cíl zjistit, zda pracovníci subjektivně pociťují dostatek času a moţností 

pro individuální výchovnou činnost. 

ano zcela většinou občas  výjimečně nikdy 

Milovice 14%  22%  29%  21%  14% 

Nalţovice 9%  37%  18%  18%  18% 

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

       Výsledky z obou zařízení vyznívají velmi podobně, zaměstnanci uvádí, ţe moţnosti i čas 

pro individuální výchovnou práci mají. Je potom obtíţné pochopit, z jakého důvodu není 

k této činnosti většinou přistupováno zejména v Domově Mladá (viz kap. 4.3.2). Domnívám 

se, ţe individuální výchovná činnost není vyţadována a proto vzhledem ke své náročnosti 

není ani vykonávána.  

 

Cílem otázky č. 5 bylo zjistit míru spokojenosti s péčí o autistické klienty v daném zařízení. 

vynikající 1 2 3 4 5 velmi špatná 

Milovice   0% 14% 50% 29% 7% 

Nalţovice   9% 27% 55% 9% 0% 

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

       Výsledky získané z rozhovoru vypovídají o průměrné spokojenosti zaměstnanců 

s výchovným přístupem k autistům. Spokojenější dle odpovědí jsou pracovníci Nalţovického 

zámku, je však nutné také zohlednit, ţe tito zaměstnanci mají obecně horší povědomí o 

autismu a způsobech výchovy osob s autismem, naopak zaměstnanci Domova Mladá 

v Milovicích mají lepší znalosti o autismu a jsou také při hodnocení kritičtější. 

 

      Informace získané prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci, vypovídají o velmi malé 

informovanosti pracovníků v přímé péči s klienty zařízení sociální péče v problematice 

autismu. Jedná se o velice závaţnou informaci vzhledem k tomu, ţe autističtí klienti tvoří 

v obou zařízeních čtvrtinu z celkového počtu klientů.  
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      Z výsledků vyplynulo, ţe zaměstnanci se většinou domnívají, ţe mají materiální vybavení 

i čas pro individuální výchovnou práci, tato však není prováděna, nebo jen v minimu případů. 

Přesto jsou zaměstnanci celkem spokojeni s péčí o autistické klienty, výsledek ovšem dle 

mého názoru odpovídá míře informovanosti o autismu a tedy i moţnostech výchovné péče. Ze 

získaných výsledků lze tedy odvodit, ţe v oblasti autismu se lépe orientují zaměstnanci 

Domova Mladá, kteří jsou zároveň kritičtější k materiálnímu vybavení i poskytované péči. 

  

Rozhovory s rodiči 

       Rozhovory byly vedeny se šesti rodiči dětí s autismem z kaţdého zařízení. Jejich cílem 

bylo zjistit, jak rodiče autistů vnímají a hodnotí výchovnou péči v těchto zařízeních. Kaţdý 

rozhovor byl veden přibliţně 60 minut. První fáze trvala 15 minut a byla vedena jako 

motivační a kontaktující pro navození vhodného klima důleţitého pro validitu výpovědí. 

Druhou fází byl 45 minutový polostrukturovaný rozhovor se základní osnovou otázek, velký 

prostor byl ponechán respondentům.  

       První a poslední otázka byly uvedeny pro informaci slouţící k doplnění ostatních a pro 

zjištění, které odpovědi jsou pro výzkum více validní. Jedná se o otázku na věk respondentů a 

moţnosti srovnání více zařízení. Pro výzkum byly důleţité odpovědi na dalších 7 základních 

otázek, které jsem se snaţila podat rodičům jednoduchou, srozumitelnou formou.      

       Záznam jsem prováděla rámcově a po rozhovoru třídila a kategorizovala odpovědi. 

Výpovědi jsem zaznamenávala pomocí škálování (kromě numerického zobrazení na grafu 

doplňující otázky č. 1 a 8). Škály byly nakonec procentuálně vypočteny a výsledky porovnány 

mezi oběma zařízeními. Na závěr šetření jsem porovnala odpovědi zaměstnanců a rodičů na 

stejné otázky. 

 

Otázka č. 1 měla za úkol zmapovat věkové sloţení rodičů, neboť se jedná o sloţku, která by 

mohla mít vliv na výsledky výzkumu. 
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Graf č. 13: Věk respondentů Domova Mladá  

 

Graf č. 14: Věk respondentů Nalžovického zámku  

     Věk rodičů je výrazně vyšší v zařízení v Nalţovicích, coţ je dáno mimo jiné i věkovou 

strukturou uţivatelů. Doplňující údaj: respondentem byl vţdy o rodič ţenského pohlaví. 

 

 Otázka č. 2 měla za cíl zjistit, jaké mají rodiče znalosti o problematice autismu.  

odborník 1 2 3 4 5 laik 

Milovice   50% 17% 33% 0% 0%  

Nalţovice   0% 17% 33% 33% 17%  

Škála č. 6: Jak se projevuje u dítěte autismus? 
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     Respondenti mají velmi dobré znalosti, které vychází zřejmě z potřeby a zájmu o postiţení 

svého potomka. I kdyţ nejsou školenými odborníky, jejich znalosti značně převyšují znalosti 

odborného personálu obou domovů. Vyšší hodnoty mají rodiče Domova Mladá, kde ovšem na 

situaci působí fakt, ţe částí organizace je denní stacionář a mezi klienty jsou malé děti i 

věkový průměr rodičů je výrazně niţší. 

 

Otázka č. 3 měla za cíl zjistit spokojenost s poskytovanými sluţbami v daném zařízení.  

ano zcela většinou občas  výjimečně nikdy 

Milovice 17%  0%  33%  33%  17% 

Nalţovice 0%  17%  66%  17%  0% 

Škála č. 7: Jste spokojena s poskytovanými službami pro své dítě? 

       S poskytovanými sluţbami v zařízení je celkem spokojena většina respondentů, je jen 

velice málo skutečně nespokojených. Vyššího skóre dosáhli rodiče Nalţovického zámku, kteří 

byli výrazně spokojenější. Vyšší míru spokojenosti uvádí také zaměstnanci Nalţovického 

zámku. Důvodem však můţe být zásadně niţší znalost problematiky a zároveň vyšší věk a 

tedy i moţná určitá tolerance při očekávání péče.  

        

Cílem otázky č. 4 bylo zjistit, zda rodiče povaţují informovanost o vývoji, výchově a 

adaptaci svého dítěte personálem zařízení za dostatečnou.  

vţdy 1 2 3 4 5 nikdy 

Milovice  17% 33% 50% 0% 0% 

Nalţovice  17% 17% 66% 0% 0% 

Škála č. 8: Dostáváte informace o vývoji, výchově, adaptaci svého dítěte? 

     Výsledky hovoří o tom, ţe respondenti obou zařízení mají pocit, ţe jsou většinou 

dostatečně informováni o vývoji, výchově a adaptaci svého dítěte, výsledky jsou velmi 

vyrovnané. 
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Otázka č. 5 navazuje na předchozí otázku, jejím cílem je zjistit stav spolupráce personálu a 

rodičů na výchovném procesu dítěte. 

vţdy 1 2 3 4 5 nikdy 

Milovice  0% 0% 17% 50% 33% 

Nalţovice  0% 0% 0% 17% 83% 

Škála č. 9: Konzultují s vámi použití terapeutických postupů, metod? 

       Respondenti obou zařízení odpovídali převáţně záporně. Rodiče se většinou domnívají, 

ţe svěřili dítě do rukou odborníků, kteří sami vědí, co mají dělat tak, aby to bylo pro jejich 

dítě nejlepší. Dá se říci, ţe pracovníkům zařízení důvěřují. Na základě výsledků konzultaci 

s rodiči provádí častěji Domov Mladá, je moţné vidět zde souvislost s vyšší odborností 

rodičů, niţším věkem a také tedy očekáváním většího zapojení do procesu péče o své dítě. 

 

Otázka č. 6 navazuje na předchozí otázky, jejím hlavním cílem bylo ověřit míru spolupráce 

pracovníků a rodičů na výchovném procesu dítěte a zároveň moţnost usuzovat na provádění 

kvalitní výchovné péče v zařízení. 

vţdy 1 2 3 4 5 nikdy 

Milovice  17% 0% 33% 17% 33% 

Nalţovice  0% 33% 17% 50% 0% 

Škála č. 10: Zajímají se pracovníci o průběh pobytu doma, změny v chování, apod.? 

      Z odpovědí vyplývá, ţe zájem pracovníků o to, co se s dítětem děje po opuštění zařízení je 

v obou zařízeních velmi malý. Výsledky jsou zaráţející, neboť obě zařízení mají pracovat 

s individuálními plány klientů, které se zabývají chováním klienta i v domácím prostředí.  

 

Otázka č. 7 směřovala přímo na úroveň výchovné péče o autistické děti v daném zařízení. 

Jejím cílem bylo zjistit spokojenost rodičů s úrovní výchovné péče v daném zařízení. 
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vynikající 1 2 3 4 5 velmi špatná 

Milovice   0% 33% 34% 33% 0% 

Nalţovice   0% 33% 50% 17% 0% 

Škála č. 11: Jak hodnotíte úroveň výchovné péče o autistické děti v zařízení? 

       Respondenti byli obecně průměrně spokojeni. Rodiče Nalţovického zámku jsou 

s výchovnou péčí spokojenější neţ rodiče Domova Mladá, kteří jsou informovanější, 

angaţovanější, a tedy také kritičtější. Z výsledků tedy vyplývá, ţe zaměstnanci i rodiče, kteří 

nejsou odborně zdatní, jsou spokojenější s poskytovanou péčí i sluţbami v zařízeních sociální 

péče. 

 

Cílem otázky č. 8 bylo zjistit, zda mají rodiče moţnosti srovnání a tedy také nadhledu a vyšší 

míry objektivity. 

 

 

Graf č. 15: Možnost srovnání respondentů Domova Mladá  
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Graf č. 16: Možnost srovnání respondentů Nalžovického zámku  

       Respondenti Domova Mladá mají, kromě své větší odbornosti, také daleko větší moţnost 

srovnání s jinými zařízeními. Lze tedy odvodit, ţe mají také větší povědomí o tom, jaké 

sluţby by měli jejich děti dostávat, a to také můţe být důvodem kritičtějších odpovědí 

vůči současnému stavu výchovné péče. 

 

Závěry rozhovorů 

       Výsledky získané z rozhovorů s rodiči vypovídají o tom, ţe v problematice autismu jsou 

rodiče lépe informovaní neţ zaměstnanci obou zařízení. Výsledky dále ukazují na závaţný 

fakt, ţe pracovníci téměř nekonzultují výchovné činnosti jednotlivých klientů, jejich vývoj, 

případně změnu s rodiči. Spolupráce s rodiči je přitom v současnosti důleţitou součástí 

výchovného a vzdělávacího procesu. Rodiče ovšem tyto informace často ani nevyţadují, 

spoléhají na pracovníky, které chápou jako odborníky v daném oboru.  

      Ve většině případů jsou rodiče spokojeni s péčí o své dítě, kritičtější jsou rodiče Domova 

Mladá, kteří jsou také zároveň informovanější, a lze předpokládat, ţe se o něco lépe orientují 

v oblasti výchovné péče o autisty, a proto ji i vyţadují. 
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4.4 Závěry výzkumu 

      Výzkum měl za cíl zmapovat výchovnou situaci v péči o osoby s autismem v ústavních 

zařízeních, poskytujících sociální péči osobám s mentálním postiţením. Zjištěné výsledky 

vypovídají o situaci výchovné péče ve dvou odlišných zařízeních. Dotazníkovým šetřením 

bylo zjištěno, ţe aplikace specifických výchovných postupů a metod v obou zařízeních 

probíhá výjimečně, nebo vůbec chybí. Zaměstnanci se domnívají, ţe alespoň částečně 

výchovu individualizují, uvedli také, ţe mají dobré aţ velmi dobré moţnosti i čas, přesto 

autističtí klienti nemají vytvářen individuální reţim dne, který je jedním ze základních 

výchovných postupů specificky pro ně doporučený. Tvorba vizualizovaného reţimu dne u 

autistických klientů neprobíhá přesto, ţe zaměstnanci mají podrobná doporučení 

z pedagogicko-psychologické poradny (viz kap. 5 Kazuistiky klientů). Pracovníci během 

denních činností nemění svůj výchovný přístup k této specifické skupině klientů přesto, ţe 

jejich potřeby jsou velice odlišné od většinové skupiny a tvoří aţ čtvrtinu z celkového počtu 

klientů.   

      Autističtí klienti v obou zařízeních nenavštěvují logopedii, nemají osobního asistenta ani 

speciálního pedagoga, pouze při potřebě iniciované pracovníkem zařízení mohou navštívit 

pedagogicko-psychologickou poradnu, kterou někteří chápou jak pomoc externího 

speciálního pedagoga. Dále bylo zjištěno, ţe ţádný klient s autismem není zařazen do 

integračního procesu ve školském systému nebo zaměstnání.  

      Zaměstnanci z Nalţovického zámku uvedli, ţe v posledních dvou letech neabsolvovali 

vzdělávání na téma autismu, a z Domova Mladá takovéto školení absolvovalo pouze 5 

zaměstnanců. Tomu také odpovídají jejich odborné znalosti, kdy většina pracovníků v přímé 

péči u klientů nedokázala odpovědět na otázku jak poznají u dítěte autismus. Zjištěná data 

jsou zaráţející, neboť v těchto zařízeních bývají pracovníci v přímé péči prvními osobami, 

které mohou detekovat stav klienta a poslat k diagnóze, coţ je důleţité především u 

autistických dětí, neboť porucha nemusí být v prvních letech zřetelná.   

      Porovnáme-li obě zařízení, pak je moţné říci, ţe Domov Mladá je lépe materiálně i 

informačně vybavený pro práci s autisty, přestoţe zdaleka nevyuţívá svých moţností. 

Výchovná péče o autisty v Nalţovickém zámku prakticky neprobíhá, ani zaměstnanci vlastně 

neví v 78,4%, ţe mezi jejich klienty jsou osoby s touto diagnózou a v 73% nepoznají projevy 

autismu.  
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      Z výsledků výzkumu však vyplývá, ţe i přes tyto nedostatky jsou rodiče i zaměstnanci 

převáţně spokojeni, a to především ve starším typu zařízení Nalţovického zámku, které budí 

pocit opravdu rodinné péče. Modernější zařízení Domov Mladá dopadl ve výsledcích 

spokojenosti hůře, domnívám se ovšem, ţe tyto výsledky je moţné povaţovat za 

objektivnější, neboť jak zaměstnanci, tak i rodiče dětí, které navštěvují toto zařízení, jsou 

výrazně lépe informováni o problematice autismu a zároveň mají výrazně větší moţnost 

srovnání, a tedy i nadhledu.  

      Výsledky zjištěné tímto výzkumem bych popsala jako velmi závaţné, neboť neodpovídají 

současným výchovným trendům a snahám o integraci klientů s postiţením do společnosti. 

Doufám, ţe v průběhu času budou ústavní zařízení poskytovat péči opravdu ve výjimečných 

případech a většina osob s postiţením bude moci ţít ve většinové společnosti v okruhu své či 

náhradní rodiny. Dokud ale čtvrtinu klientů ústavů pro mentálně postiţené tvoří osoby 

s autismem, je nutné snaţit se o poskytování péče, která pomůţe zkvalitnit jejich ţivot 

v maximální moţné míře. 

       Získané informace je ovšem nutné posuzovat velmi opatrně, neboť byly zjištěny na velmi 

malém vzorku.  Přesto se domnívám, ţe výsledky této práce by mohly přispět k diskusi se 

zřizovateli a řediteli ústavních zařízení, kteří mají ve své kompetenci personální obsazení. 

Věřím, ţe pokud se o této problematice bude hovořit, pak se snad podaří zaangaţované osoby 

přesvědčit, ţe výchovná péče je minimálně stejně důleţitá jako zdravotní péče. Dalším 

krokem by pak mohlo být vytváření pracovních pozic pro vychovatele, asistenty vychovatele, 

speciální pedagogy, sociální pedagogy a osobní asistenty v těchto zařízeních. Kvalitní 

personální obsazení je dle mého názoru primární podmínkou pro zlepšení situace autistů 

v domovech pro osoby se zdravotním postiţením, neboť je předpoklad, ţe vzdělaný a 

informovaný personál v oblasti výchovné péče se bude lépe orientovat v aktuálních trendech a 

moţnostech výchovného působení. Klienti s autismem pak budou mít lepší vyhlídky na 

speciální péči, kterou potřebují pro svůj vývoj a kvalitní budoucí ţivot. Doporučuji výzkum 

v této práci pouţít jako předvýzkum u výrazně většího vzorku, který by umoţnil hlubší průnik 

do zkoumané reality a vyvození obecně platných závěrů. 
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5 Kazuistická část 

        Cílem kazuistické části bylo dokreslit stav výchovné péče v ústavních zařízeních a 

poukázat na aktuální trendy výchovného působení u dětí s autismem. Z důvodu dostupnosti 

údajů byly vytvořeny kazuistiky ze zařízení v Milovicích. Vybrala jsem klienta s autismem 

v celoročním pobytu a klienta denního stacionáře. Kazuistiky byly vytvořeny na základě 

obsahové analýzy dokumentace klienta a rozhovoru s rodičem. 

      Jména osob uvedená v kazuistických šetřeních byla změněna (Zákon 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů). 

 

5.1 Kazuistika I 

Jméno:  Jiří 

Věk dítěte: 15 let 

Diagnóza: F 84.0 Infantilní autismus, F 71.1 středně těţká mentální retardace 

 

Rodinná anamnéza 

       Matce je 48 let a je zdráva, vzdělání úplné střední odborné, pracuje jako kuchařka. Otci je 

52 let, je zdráv, vzdělání má středoškolské, pracuje jako řidič autobusu. Jiří je nejmladší, 

čtvrté dítě v rodině. Staršími sourozenci jsou: sestra Šárka, 27 let, zdráva, bratr David 26 let, 

zdráv, bratr Martin 24 let, zdráv. Všichni sourozenci bez zjištěného neuropsychiatrického 

nálezu. 

Osobní anamnéza 

       Nekomplikované těhotenství, porod v termínu, kojen 14 dnů, poté přechod na náhradní 

mléko, přechod na pevnou stravu v normě. V kojeneckém věku klidný, bez poruchy biorytmů. 

Socializace probíhala v normě do 2 let – úsměv, reakce obličeje, ţvatlání, jednoduchá řeč po 

1,5 roce. Kolem druhého roku věku nastal regres v řeči i ostatních oblastech, uzavřel se. 

Střídají se stavy apatie a hyperaktivity. Po regresu poprvé vyšetřen neurologicky, foniatricky 

s normálním nálezem. Od tří let navštěvoval speciální mateřskou školu, odkud byl pro 
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výbuchy agresivity znovu vyšetřen na neurologii, s normálním nálezem. Od 6 roku musel mít 

trvale osobní asistenci, v 8 letech na doporučení lékaře a ţádost rodičů umístěn v Ústavu 

sociální péče v Milovicích v celoročním pobytu. Jako důvod byla uvedena nezvladatelnost. 

        V 11 letech po ataku agresivity, umístěn na dětské psychiatrii SANIMA v Praze 9, kde 

mu byl poprvé diagnostikován Infantilní autismus. V doporučení výslovně uvedena potřeba 

individuálního přístupu, osobního asistenta a nutnost při výchově a výuce vyuţívat metody 

vypracované pro děti s autismem. 

Úroveň schopností 

      Fyzický kontakt odmítá, oční kontakt přítomen, ale niţší frekvence, je předpoklad, ţe je 

naučen (není spontánní), v kolektivu se nezapojuje, nehraje si. Radost má z procházek, 

návštěv rodičů. Nekomunikuje, pokud něco chce, pouţije jako nástroj ruku zaměstnance, či 

klienta. Někteří klienti s mentálním postiţením chápou toto jako agresivní výpad a mají 

tendence k agresivní obraně. Rád si bere předměty ve tvaru kostky, které prohlíţí, zkoumá ze 

všech stran, přejíţdí po nich bříšky prstů a čichá k nim. Občas ulamuje ze zdi omítku, ale 

vhodným působením lze od této činnosti odklonit. 

       Sebeobsluha je na dobré úrovni, pokud má přesně připravené oblečení v určitém pořadí 

na své ţidli, dokáţe se ráno samostatně obléci, hygienu nikdy neprovádí s ostatními, vţdy aţ 

po skončení ostatních, na osobní výzvu personálu. U jídla vydrţí sedět a jí příborem, nádobí 

po sobě uklidí, je pouze třeba nenaléhat na něj, nechat mu jeho tempo. Pokud potřebuje napít, 

obslouţí se sám, na toaletu také chodí sám, ruce si myje. Nerad se ovšem koupe, je nutný 

dozor pracovníka. 

Výchovná činnost 

       Doporučení z pedagogicko-psychologické poradny v Kolíně jsou: striktní individuální 

přístup, zajistit prostor pro samostatnou práci s vychovatelem, zavést individuální 

vizualizovaný reţim dne (umoţňuje předvídavost toho, co bude následovat – klient se můţe 

připravit, není stresovaný). Pracovat na postupném rozvoji komunikace. Dodrţovat pevné 

řazení činností, strukturovat učení – krabicový systém. Pracovní úkoly mají být jednoduché, 

vţdy vizuální, spojené s mluveným doprovodem, mají dopomáhat k samostatnosti, 

nezávislosti. U pečujících zaměstnanců nutné vzdělávání v problematice autismu – Modrý 

klíč, Apla, aj.  
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Závěr kazuistického šetření 

       Jiříkův stav je neměnný, stagnuje jiţ tři roky. Prvním zásadním problémem je pozdní 

diagnostika autismu, dalším problémem je umístění do zařízení poskytující péči osobám 

převáţně s mentálním postiţením. Domov Mladá nemá ve stavu ţádného speciálního 

pedagoga ani vychovatele, výchovná práce spočívá tedy na pracovnících v sociálních 

sluţbách, z nichţ pouze 2% uvedli, ţe absolvovali kurz s problematikou autismu. Výchovné a 

terapeutické metody koncipované pro autisty nebyly zaměstnanci uvedeny ţádné. V praxi 

tedy záleţí především na konkrétním pracovníkovi, jakým způsobem bude s Jiřím pracovat, 

většinou se ovšem shodují, ţe v takovémto kolektivním zařízení, je obtíţné poskytovat 

individuální přístup.  

       Problémem je především nízká kvalifikace pracovníků a jejich neschopnost odborně 

pracovat s autistickým klientem. Dále kolektivní systém výchovy, který vyhovuje osobám 

s mentálním postiţením, pro autisty je ovšem naprosto nevhodný. Domnívám se, ţe pro Jiřího 

by bylo vhodné pouţití aktuálně se rozvíjejícího přístupu FLOORTIME THERAPY. Tato 

terapie je druhem specifické hry, která má za úkol vyvolat pozitivní pocity z mezilidské 

interakce, jejím prostřednictvím podnítit rozvoj komunikace a vyjadřování pocitů. Zásadní 

myšlenkou terapie je „vychovatel si hraje, dítě se baví“. V souvislosti s touto metodou je 

zmiňována potřeba dietního reţimu (viz kap. 2.2.4). V naší republice zatím neproběhl ţádný 

vědecky podloţený výzkum efektivity této metody. 

 

5.2 Kazuistika II 

Jméno:  Jan 

Věk dítěte: 8 let 

Diagnóza: F 84.1 Atypický autismus, F 71.1 středně těţká mentální retardace 

 

Rodinná anamnéza 

       Matce je 50 let je nositelkou geneticky přenosné Leidenské mutace, která ovlivňuje 

sráţení krve (můţe znamenat vyšší riziko ţilní trombózy), v současné době není léčena, 
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nepracuje, pečuje o syna, kterého nechává pouze na 6 hodin denně v denním stacionáři 

Domova Mladá. Otci je 51 let a je zdráv, s rodinou neţije. Jan je nejmladším, třetím dítětem.  

Staršími sourozenci jsou: sestra Alena 31 let, zdráva a sestra Jana 29 let, zdráva.  

Osobní anamnéza 

      Z důvodu matčina věku byla gravidita vedena jako IV. stupeň rizika. Porod byl spontánní, 

poporodní adaptace v normě. Ještě v nemocnici byl zjištěn šelest na srdci, okamţitě proto byl 

odeslán do FNM, kde byl v 9 dnu po porodu operován. Kojen nebyl, od narození na umělé 

výţivě. Ve třetím měsíci zkolaboval pro dušnost, znovu odeslán do FNM, kde nastalo 

multiorgánové selhání (srdce, plíce, ledviny), byl úspěšně reoperován. Ve dvou letech 

opakovaně respirační a oběhové selhání, ve čtyřech letech znovu operován, provedena 

angioplastika větví plicnice, v šesti letech kontrola a doporučeno podávání heparinu (z 

důvodu moţného přenosu matčiny chromozomální vady). Psychomotorický vývoj postupuje 

velmi pomalu, přesto lze zlepšení pozorovat. S vyšším věkem se zklidňuje. Reaguje na zákazy 

(zvýšený hlas matky), rozumí a reaguje na verbální pokyny. Janovi nevadí společnost, rád 

ovšem pracuje samostatně s vychovatelkou, hraje manipulační hry, je moţné jej motivovat a 

aktivizovat k určité, ţádoucí činnosti, u níţ vydrţí 10 – 15 minut. 

Výchovná činnost 

      Doporučení pedagogicko-psychologické poradny v Kolíně jsou: vypracovat individuální 

vzdělávací plán, vytvořit vizualizovaný individuální reţim dne (přehled činností, které budou 

během konkrétního dne následovat), maximálně vyuţívat systém konkrétní komunikace spolu 

s vizualizací. Pouţívat metodický materiál vypracovaný pro děti s autismem (např. Učíme se 

myslet – Modrý klíč, Strukturovaný úkoly pro děti s autismem). 

Závěr kazuistického šetření 

      Jan má vypracovaný individuální vzdělávací program a plán, který je realizován během 

čtyř hodinové výuky ve speciálních třídách ZŠ Lysá v Domově Mladá, zbytek času tráví na 

denním stacionáři.  Po šesti hodinách si jej bere matka domů, kde podle pokynů poradny 

upravila synovi prostředí, vytvořila pracovní reţim pomocí piktogramů tak, aby spolu mohli 

rozdělit a vizualizovat čas celého dne, o kterém si kaţdý den ráno povídají. Komunikační 

dovednosti se rozšiřují velmi pomalu, spíše matka vyuţívá situace, pokud Jana něco zaujme. 
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      Domnívám se, ţe matčinu snahu o rozvoj komunikace by bylo moţné podpořit 

doporučením komplexního komunikačního systému. V současnosti se začíná v České 

republice pouţívat systém VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), který je 

českou verzí PECSu (Picture Exchange Communication System). Tento augmentativně 

komunikační systém vyvinuli vědci z USA A. Bondy a L. Frost v roce 1985. Nácvik 

komunikačních dovedností probíhá v běţných denních situacích, dítě je vedeno k výběru 

vhodného obrázku, který pak můţe vyměnit za poţadovaný předmět. Později se dítě učí 

rozlišovat jednotlivé symboly a spojovat do jednoduchých vět. Metodika systému je 

přizpůsobena jazykovým aspektům českého jazyka a je vytvořena speciálně pro nápravu 

problémů osob s PAS. 

      Jako systém motivačních pobídek fungují sladkosti, které matka dává za kaţdý splněný 

úkol. V denním stacionáři si matka chválí nácvik sebeobsluţných dovedností a kontakt 

s dalšími dětmi Matka je velice aktivní, z vlastní iniciativy navštívila několik kurzů na 

problematiku autismu, strukutrovaného učení a komunikace. Se synem navštěvuje také 

specializovaná centra (Centrum pro všechny – Nymburk, Respitní sluţby – Mladá Boleslav) a 

letní tábory (APLA). Přes opravdu těţký start do ţivota, má Jan spolu se svou matkou velmi 

dobré podmínky pro svůj rozvoj. Skloubí-li se rodinná péče s dalšími druhy sociální péče, je 

moţné získat kvalitní kombinaci potřebných podmínek pro rozvoj schopností a dovedností. 

 

5. 3 Závěr kazuistické části 

      Kazuistické šetření u obou klientů ukázalo variabilitu symptomů a potřeb autistických 

dětí, přesto nejdůleţitější výchovné aspekty zůstávají stejné. Tyto děti potřebují především 

důrazně inividuální přístup, strukturování času a prostoru, rozvoj komunikačních dovedností.  

      Jiří je chlapec se stagnujícím stavem, který především potřebuje motivaci a hravý přístup 

pro navození důvěry a vzbuzení potřeby mezilidské interakce a komunikace. V tuto chvíli 

není plánována ţádná změna výchovné a terapeutické péče v ústavním zařízení, kde je Jiří 

v celoročním pobytu. Bez individuální specializované péče je prognóza Jiřího vývoje velmi 

špatná.  

      Jan je chlapec, který potřebuje rozvinout především komunikaci proto, aby mohla lépe 

probíhat jeho socializace a později také integrace do většinové společnosti. Jan měl od 
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počátku svého ţivota velmi ztíţené zdravotní podmínky přesto díky přístupu své matky, je 

prognóza jeho vývoje relativně dobrá. Je moţné usuzovat na pozitivní vliv střídání rodinného 

prostředí a prostředí denního stacionáře. 

      Kazuistické šetření ukázalo potřebu změny výchovné péče o autistické klienty v ústavních 

zařízeních pro mentálně postiţené. Mentálně postiţení jedinci bývají zpravidla velice druţní, 

spontánní aţ hluční a otevření, autističtí klienti kteří jsou s nimi v kolektivním zařízení však 

mají naprosto opačné charakteristiky, vyţadují navíc školený personál.  Ústavní zařízení tak 

nejsou většinou schopna poskytovat stejně kvalitní sluţby dvěma naprosto rozdílným 

skupinám klientů, ani zaměstnávat kvalifikované pracovníky pouze pro část své klientely.  

      Doufám tedy ve větší osvětu vedoucích zaměstnanců a lepší spolupráci s externími 

odborníky tak, aby všem dětem v ústavních zařízeních byla poskytována co nejlepší moţná 

péče slouţící ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti a umoţněna budoucí integrace do 

většinové společnosti. 
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Závěr 

       „Autismus je celoživotní často velmi devastující postižení, které závažným způsobem 

ovlivní každou oblast života postiženého. Postižení v oblasti komunikace podstatně omezuje 

schopnost pochopit, co se děje a proč, a způsobí, že je pro postiženého nemožné účinně 

ovlivňovat události, lidi a prostředí. Každodenní život je po postiženého chaotický, děsivý a 

znepokojivý.“ 
42

 

       Autismus je závaţná porucha zasahující celou osobnost dítěte. Projevuje se zvláštními 

způsoby chování, které jsou pro běţného člověka naprosto nepochopitelné. Vhodným 

pedagogickým a psychologickým působením však lze u dětí s autismem dosáhnout výrazného 

zlepšení, umoţňující jejich integraci do většinové společnosti. Pro optimální vývoj dětí s 

autismem je nutná cílevědomá výchova přizpůsobená individuálním schopnostem dítěte. 

Základy této výchovy mají spočívat v rodině, která je prvotním a nenahraditelným prvkem 

v ţivotě dítěte. Rodina se však narozením dítěte s autismem ocitá ve velice traumatické 

situaci, která můţe vyústit v rozhodnutí umístit dítě do ústavního zařízení.  

       V oblasti ústavní výchovy je závaţný zejména fakt, ţe většina dětí a dospělých lidí 

s autismem ţije v celoročních ústavech sociální péče.
43

 Tato zařízení jsou však primárně 

koncipována pro osoby s mentálním postiţením, které nebývají závaţně postiţeny 

v komunikačních a sociálních dovednostech, jsou více adaptabilní. Vyhovuje jim pobyt 

v širších společenských skupinách a kolektivní způsob výchovné péče. Tato zařízení tak 

nejsou připravena poskytnout dětem s autismem speciální a naprosto odlišnou péči, kterou 

nutně potřebují.  

      Děti s autismem vyţadují jiný přístup, způsob výchovy, her. Je nutná individuální výuka, 

vypracování individuálního plánu s respektováním zvláštností dítěte i symptomů jeho 

poruchy. Děti s autismem jsou si v základních hlediscích sice podobné, mají podobné 

nedostatky, ale kaţdé dítě je v rámci své poruchy unikát, má jiné silné a slabé stránky, jiné 

myšlení, komunikaci i projevy. Maximální moţná individualizace má být proto uplatněna i u 

denního reţimu i výuky. Při přípravě a plánování výchovy autistických dětí je nutné brát 

v úvahu jejich naprostý nedostatek empatie a porozumění. Můţe pro ně být obtíţné pochopit 

základní společenská pravidla jako je pozdrav, poděkování, poţádání o věc, kterou chce. 

                                                           
42

 Howlin, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Praha, 2005, s. 13 
43 Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, 2006, s. 369 
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Dokázat rozlišit, ţe existují různé emoce, které navíc vyjadřuje kaţdý člověk jiným 

způsobem, je téměř nemoţné. Nedostatky v sociálním porozumění vedou k bezradnosti, 

zranitelnosti a často dochází k jejich napadání. Naopak sami při neporozumění jejich způsobu 

komunikace propadají úzkosti, která velmi snadno ústí do agresivního chování. Vychovatelé 

si pak často stěţují na drzost, hrubost a bezohlednost. 

      Velkým problémem současných zařízení sociální péče je nedostatek kvalifikovaných 

pedagogických pracovníků, ve většině zařízení přijímají pouze pracovníky v sociálních 

sluţbách, kteří mají zajišťovat obsluţnou a základní výchovnou péči. Praxe je ovšem taková, 

ţe individuální výchovné plány vypracovávají pomocní pracovníci v sociálních sluţbách 

podle jednotného předpisu. V zařízeních velmi chybí speciální pedagogové, vychovatelé a 

stávající zaměstnanci nejsou školení rozlišit při výchově potřeby osoby s mentálním a 

autistickým postiţením.  

      Symptomy autismu umoţňují dítěti, je-li uzavřené do sebe, bezproblémový pobyt 

v zařízení, neboť samo ţádnou péči nevyţaduje, straní se kolektivu i personálu. Problémy 

nastávají aţ při vzájemném nepochopení, nečekané změně pravidel, či vynucení kontaktu, kdy 

dojde k zesílení agresivních, či autoagresivních nálad. Autističtí klienti bývají utlumeni 

silnými psychofarmaky, nebo jsou převezeni na pozorování do psychiatrické léčebny, coţ 

výrazně zhoršuje kvalitu jejich ţivota i symptomy jejich handicapu. 

       Závaţná je rovněţ problematika integrace dětí s autismem v zařízeních sociální péče do 

běţných základních nebo speciálních škol. Většina dětských klientů sociálních zařízení 

nenastupuje do školy vůbec, vyuţívá moţnosti odkladů školní docházky, aţ nakonec ze 

zdravotních důvodů nenastoupí. Přitom naprostá většina těchto dětí i při mentálním postiţení 

zvládne předškolní vzdělávání či základní školu. Problémem je opět jiţ zmiňovaná absence 

individuálního přístupu k výchově, který umoţní maximální rozvoj jejich schopností.  

       Zařízení sociální péče mají své v tuto chvíli nezastupitelné poslání. Plní úkoly, na něţ 

není v současné době připravena ţádná jiná instituce. Proces transformace však probíhá 

pomaleji, neţ by bylo zapotřebí. Přitom ale ve společnosti v souvislosti s technologickým 

rozvojem společnosti stoupají nároky, které klade sociální prostředí na jedince. Zvyšuje se 

počet sociálních vazeb, do nichţ člověk vstupuje, zkracuje se čas, který má na rozhodování, a 

zároveň přibývá odpovědnosti. Spolu s tím vzrůstá tlak zejména na handicapované jedince jiţ 

od dětství. Lidé však nemohou zcela vystoupit ze sociálních vztahů, je tedy důleţité pokusit 

se kvalitní výchovnou péčí, připravit je k zvládání situací v běţném ţivotě, pomoci jim 
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orientovat se ve světě a najít ţivotní spokojenost i v tak neosobním zařízení, jako jsou ústavy 

poskytující sociální péči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Seznam literatury: 

ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom: Porucha sociálních vztahů a komunikace. 1 vyd. 

Praha : Portál, 2005. 204 s. ISBN 80-7178-979-8. 

BARON-COHEN, S. Autism: The Facts. 1. vyd. Oxford : Oxford University Press, 1993. 

113 s. ISBN 0-19-262328-1. 

BEYER, J.; GAMMELTOFT, L. Autismus a hra: Příprava herních aktivit pro děti 

s autismem. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. 100 s. ISBN 80-7367-157-3. 

HELUS, Z. Vyznat se v dětech. 2. dopl. vyd. Praha : SPN, 1987. 216 s. 

HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých: Cesta k soběstačnosti. 1. vyd. Praha : 

Portál, 2005. 296 s. ISBN 80-7367-041-0. 

HRDLIČKA, M.; KOMÁREK, V., et.al. Dětský autismus : přehled současných poznatků. 1. 

vyd. Praha : Portál, 2004. 208 s. ISBN 80-7178-813-9. 

JORDAN, R. Education of children and young people with autism. Birmingham : 

Birmingham University, UNESCO, 1997, 142 s. 

KOLÁŘ, Z. Úvod do studia pedagogiky. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 

1996. 96 s. Skripta. ISBN 80-7044-135-6. 

KOMENSKÝ, J. A. Didaktika. 1: Nawržení krátké o obnowení škol w Králowstwí 

Českém. 2, Příslowí, čili, Maudrost starých předků za zrcadlo wystawená potomkům. 

Staročeská Bibliothéka, 1849. 268 s.  

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 2 vyd. Praha : Portál.  148 s. ISBN 80-

7178-150-9. 

KRÁLOVÁ, J.; RÁŢOVÁ, E. Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené 

občany. 1. vyd. Olomouc : Anag, 2001. 287 s. ISBN 80-7263-083-0. 

KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V.; et al. Člověk-prostředí-výchova. Brno : Paido, 2001. 200 s. 

ISBN 80-7315-004-2. 

LANGMEIER, J.; MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. 2. vyd. Praha : SZN, 1968. 

384 s.  

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/I4H4UQF6FJ42VA967VEC1AA3T8KC7VHPLEB96I18Q1XBKRI79C-49806?func=service&doc_number=003037156&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/I4H4UQF6FJ42VA967VEC1AA3T8KC7VHPLEB96I18Q1XBKRI79C-49806?func=service&doc_number=003037156&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/I4H4UQF6FJ42VA967VEC1AA3T8KC7VHPLEB96I18Q1XBKRI79C-49806?func=service&doc_number=003037156&line_number=0011&service_type=TAG%22);


 

85 
 

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: portál, 2003. 380 s. ISBN 80-

7178-548-2. 

MATOUŠEK, O. Ústavní péče. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. 

ISBN 80-858500-76-1.  

MÜHLPACHR, P. Vývoj ústavní péče. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická 

fakulta, 2001. 

NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 160 s. ISBN 

80-7178-197-5. 

Osnovy výchovné práce pro mentálně postiženou mládež v ÚSP. Praha : Organizační odbor 

ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, 1980. 65 s. 

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. Vyd. Praha : 

Karolinum, 2004. 270 s. ISBN 80-7184-569-8. 

RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem: Aplikovaná behaviorální analýza. 1. vyd. Praha : 

Portál,  2006. 128 s. ISBN 80-7367-102-6. 

ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D., et al. Dětská klinická psychologie. 1. vyd. Praha : Grada, 

1995. 400 s. ISBN 80-7169-168-2. 

STÁRKOVÁ, Blanka. Výchova dítěte s mentální retardací v rodině a ústavní péči. Praha, 

2004. 47 s. Absolventská práce. VOŠSP. 

STIBALOVÁ, Kateřina. Co je Burnout syndrom. Sociální sluţby. říjen 2010, XII., 10, s. 20-

21.  

STOCK, CH.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha : Grada, 2010. 112 s. ISBN 978-

80-247-3553-5. 

ŠTVERÁK, V. Obecná a srovnávací pedagogika. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 274 s. 

Skripta. ISBN 80-7184-489-6. 

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. 456 s. ISBN 80-

7367-091-7. 

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra: Včasná diagnóza branou k účinné pomoci. 

Informační příručka. 2. vyd. Praha : APPLA, 2008. 62 s. 



 

86 
 

VALIŠOVÁ,  A.; KASÍKOVÁ, H., et al. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha : Grada, 

2007. 404 s. ISBN 978-80-247-1734-0. 

 

 

Internetové zdroje: 

Autism Therapy : Autism Teaching Methods: Sensory Integration Therapy [online]. 2011 

[cit. 2011-01-19]. AutismWeb. Dostupné z WWW: <http://www.autismweb.com/ 

sensory.htm>. 

Autismus jako metabolická porucha [online]. GFCF : Portál o poruchách autistického 

spektra. 2005-01-30 - [cit. 2010-08-14]. Dostupný z WWW: < http://www.gfcf.unas.cz/home. 

html>. 

Biofeedback [online]. 2009 [cit. 2010-08-04]. Dostupný z WWW: 

<http://nealmiller.org/?cat=3>. 

Mezinárodní  klasifikace nemocí – 10 revize [online]. Ústav zdravotnických informací a 

statistiky. 2008 - [cit. 2010-08-23]. Dostupný z WWW: < 

http://www.uzis.cz/cz/mkn/mkn.pdf>. 

Neurofeedback (EEG biofeedback) may help those with autism [online]. The Medical News. 

2008-02-27 - [cit. 2010-08-18]. Dostupný z WWW: < http://www.news-

medical.net/news/2008/02/27/35662>. 

Strukturované učení [online]. Praha: Autismus.cz : Portál o poruchách autistického spektra. 

2007 - [cit. 2010-08-22]. Dostupný z WWW: < http://www.autismus.cz/strukturovane-

uceni/strukturovane-uceni-2.html>. 

 

 

 

 



 

87 
 

Seznam tabulek, grafů a škál 

Tabulky 

Tabulka č. 1 Sloţení klientů podle stupně závislosti Domov Mladá 

Tabulka č. 2 Sloţení klientů podle stupně závislosti Nalţovický zámek 

 

Grafy 

Graf č. 1: Vyskytují se ve skladbě klientů osoby s autismem? 

Graf č. 2: Jaké metody a techniky jsou pouţívané v zařízení? 

Graf č. 3: Mají někteří klienti vytvořený individuální reţim dne? 

Graf č. 4: Specifikace osob u nichţ je individuální reţim vyuţíván v Domově Mladá 

Graf č. 5: Specifikace osob u nichţ je individuální reţim vyuţíván v Nalţovickém zámku 

Graf č. 6: Mají autisté úpravu stravy? 

Graf č. 7: Navštěvují klienti zařízení pravidelně logopedii? 

Graf č. 8: Domov Mladá. Je ve vašem zařízení speciální pedagog? 

Graf č. 9: Nalţovický zámek.  Je ve vašem zařízení speciální pedagog?  

Graf č. 10: Vyuţívá v současné době některý klient osobního asistenta? 

Graf č. 11: Probíhá snaha o integraci? 

Graf č. 12: Absolvované kurzy za posledních 24 měsíců 

Graf č. 13: Věk respondentů Domova Mladá  

Graf č. 14: Věk respondentů Nalţovického zámku  

Graf č. 15: Moţnost srovnání respondentů Domova Mladá  

Graf č. 16: Moţnost srovnání respondentů Nalţovického zámku  

 

Škály 

Škála č. 1:  Podle jakých znaků poznáte u dítěte autismus? 

Škála č. 2: Mají klienti s autismem speciální péči? 

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

    Škála č. 4: Máte při práci s klienty moţnosti a čas na individuální výchovnou práci? 

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

Škála č. 6: Jak se projevuje u dítěte autismus? 



 

88 
 

Škála č. 7: Jste spokojena s poskytovanými sluţbami pro své dítě? 

Škála č. 8: Dostáváte informace o vývoji, výchově, adaptaci svého dítěte? 

Škála č. 9: Konzultují s vámi pouţití terapeutických postupů, metod? 

Škála č. 10: Zajímají se pracovníci o průběh pobytu doma, změny v chování, apod.? 

Škála č. 11: Jak hodnotíte úroveň výchovné péče o autistické děti v zařízení? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Seznam příloh 

 Příloha č. 1 : Mezinárodní klasifikace nemocí – 10 revize 

 Příloha č. 2 : Dotazník 

 Příloha č. 3 : Struktura rozhovoru 

 Příloha č. 4 : Legislativa 

 Příloha č. 5 : Individuální výchovný plán 

 Příloha č. 6 : Obrázky z pracovní terapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


