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Anotace 

Cílem této diplomové práce je zmapování současného francouzského systému péče o 

klienty  s autismem  v jednotlivých  zařízeních,  využití  přístupů,  alternativních 

komunikačních  metod  a  vzdělávacího  programu  TEACCH  u  dětí  a  mládeže 

s autismem. V praktické části představuji dvě z pařížských zařízení aplikujících tyto 

metody.  Dále  na  několika  případových  studiích  posuzuji  účinnost  a  funkčnost 

jednotlivých zvolených vzdělávacích a alternativních  metod a postupů, a jejich vliv 

na úroveň sociability a rozvoj komunikačních schopností klienta s autismem. 

Anottation

L´objective de cette mémoire est l´orientation dans le systéme des prises en charge, l

´utilisation  du  TEACCH  programme  et  application  d´alternatives  methodes 

éducatives  chez  les  enfants  et  adolescents  autistes  en  France.  En part  pratique  je 

presente deux institutions  dui appliquent ces methodes et quelques cas, pour montrer 

et comparer l´efficacité et le caractére fonctionnel de ces méthodes. Tout ca aprés 10 

mois de stages dans les établissements á Paris.
 

Annotation

The  objective  of  this  thesis  is  orientation  in  the  systeme  of  care,  TEACCH 

programme and differents alternatives methodes of education in work with autistic 

children  and adolescents  in  France.  In  part  practic  there  is  a  presentation  of  two 

institutions  using these methods,  and comparation  of  success  and results  of  using 

these  methodes  in  several  cases  after  10  months  of  experiences  in  differents 

establishments in Paris. 
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Předmluva
Autismus. Slovo, které v posledních letech slýcháme možná o něco častěji než dříve. Slovo, 

které  v mnohých vyvolá představu jakéhosi záhadného postižení a tajemné geniality. Lidé, 

kteří  nekomunikují  s okolním  světem  a  jen  se  kývají  ze  strany  na  stranu  v uzavřených 

zařízeních, protože vlastně nic jiného neumí, nebo ti, kteří jsou schopni spočítat neuvěřitelné 

příklady  s mnohacifernými  čísly,  zapamatovat  si  telefonní  seznamy,  data  významných 

událostí, trasu tramvají se všemi stanicemi, celý kalendář.

 To vše však je – za vydatného podporování médií, literaturou a zejména  filmografií, značné 

mytizování. Realita bývá mnohdy odlišná od všech těch tragicko-poetických filmů, kde vše 

nakonec dobře a dojemně skončí. 

Narození dítěte s autismem bývá často, stejně jako u jiných postižení, těžká rána pro celou 

rodinu. Velká životní zatěžkávací zkouška pro oba rodiče i pro jejich okolí. Nutnost změnit 

dosavadní způsob života, a vše přizpůsobit neobvyklým potřebám svého dítěte. Ale zároveň 

je to jakousi výzvou. Zkouškou rodičovské lásky, píle, vytrvalosti a  odhodlání.

 Autismus se většinou nezjistí hned po narození, nejčastěji bývá odhalen v období, kdy se 

dítě začne projevovat, mělo by začít mluvit, i když jsou vědecky dokázány i případy autismu 

odhaleného již v batolecím věku. 

A čím dříve je problém odhalen,  tím dříve můžeme začít  pracovat na zlepšení celkového 

vývoje dítěte, hledat nejlepší varianty a možnosti, jak naučit žít v našem světe, kde být „jiný“ 

je tak těžké.

Cílem mé práce je přiblížit právě tyto možnosti práce vedoucí k rozvoji dítěte s autismem. 

Díky ročnímu studijnímu pobytu  se Socratem na  IRTS Paris  (Institut  régional  de  travail 

social)  ve  Francii  jsem  měla  možnost  dlouhodobě  spolupracovat  s několika  zařízeními, 

zabývajícími  se  právě  výchovou  a  vzděláváním  dětí  a  dospívajících  s autismem.  Každé 

z těchto  zařízení  přitom  pracovalo  s jinými  metodami  a  programy.  Chtěla  bych  proto 

přiblížit, jak s autisty pracují právě ve Francii, zemi, kde například psychoanalýza má stále 

poměrně silné slovo. Francie, jako jedna ze zemí s poměrně vyvinutým sociálním systémem, 

a  hlavně  v porovnání  s námi  se  značně  vyššími  finančními  prostředky  vyčleněnými  na 

edukační a sociální sféru. Chci nastínit a  představit systém této práce, neboť mám pocit, že 

literatura a veškeré dosavadní prameny informací kolem autismu v České republice pocházejí 

spíše ze severských zemí, zejména z Velké Británie, a dále pak ze Spojených států. Obohatit 

českou  „scénu“  právě  o  poznatky  z francouzské  odborné  literatury  o  autismu,  o  přínos 

francouzských pedagogických i vědeckých zkušeností.
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Ve Francii  je  problematika  autismu  řešena  na  různých  úrovních  -  autismus  se  zejména 

v posledních  letech  stal  předmětem zájmu nemála  vědců a  jiných odborníků.  Vědecký a 

lékařský  výzkum   jsou  ve  Francii  na  velmi  vysoké  úrovni.  Široká  veřejnost  je  díky 

mediálním kampaním o této problematice velmi dobře informována.

 Doufám tedy,  že  tato  práce  bude  zajímavým přínosem nejen  pro  speciální  pedagogy  a 

odborníky,  ale  její  otevření  a  přečtení  osloví  i  rodiče a  všechny,  které  tato problematika 

zajímá.

2. Teoretická část
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Autismus po staletích

Termín  „autismus“  (  z řeckého“autos“-  sám  sobě,  sám),  byl  poprvé  užit  švýcarským 

psychiatrem Eugénem Bleulerem,  v roce 1911. Byl pravděpodobně jedním z prvních, který 

popsal  tyto  „nemocné“ kteří  jsou odděleni  od vnějšího světa,  uzavřeni  ve svém vlastním 

nitru, a rozhodně jedním z prvních, který dokázal, že toto postižení není stejné jako v té době 

psychické onemocnění demence, a že naopak tito jedinci mohou mít velice bohatý vnitřní 

život. Jedním z prvních podrobných popisů dítěte s autismem je však bezpochyby  případ 

Victora, „Divocha z Aveyronu“, chlapce nalezeného v lese, popsaný francouzským lékařem 

Itardem  ve  letech  kolem  1800.V Nurembergu  pak  je  popsán  roku  1828  případ 

sedmnáctiletého  Kašpara  Hausera,  který  byl  celé  dětství  uzavřen  ve  sklepě,  a  který  měl 

podivné projevy chování, velmi se přibližující dnešním symptomům Aspergerova syndromu. 

Zde však pravděpodobně velkou roli sehrálo i uzavřené prostředí a chudost vnějších podnětů 

ve vývoji dítěte.

I přes tyto první poznatky však autismus jako druh psychického postižení je specifikován až 

po dlouhé době. Od počátku byl zařazen mezi mentální postižení, což značně omezovalo jeho 

další studování a výzkum.

Změna  nastala  zejména  po  roce  1943,  kdy  Léo  Kanner,  americký  psychiatr  rakousko  - 

maďarského  původu,  vydává  v časopise  „Nervous  Child“(1)  článek  popisující  případ 

jedenácti dětí, které osobně dlouhodobě od roku 1938 pozoroval.

Upozornil  na  veškeré  příznaky,  kterými  se  pozorované  děti  projevovaly  -   neschopnost 

utváření  vztahů  s okolím,  opožděný  vývoj  jazyka  a  řeči  a  jejich   anomálie,  používání 

osobních zájmen v nesprávném smyslu („ty“  namísto „já“), hry bez tvořivosti,  oblíbenost 

manipulativních a zejména repetitivních činností, strach ze změn. Žádné fyzické postižení. 

Ne příliš snížený intelekt ( dnes studie ukazují že kolem 75% dětí s autismem mají snížené 

intelektové schopnosti)(2).  

Hlavně však uvedl myšlenku že příčinou tohoto postižení není narušení vztahu k rodičům, 

zejména  k matce,  jak  do  té  doby  tvrdila  teorie  psychoanalytické  školy,  ale  porucha 

organického původu. Vydal dokonce, po obhajobě v červenci 1969 na konferenci společnosti 

„National Society for Autistic Children“, knihu s titulem „ Na obranu matek“.

(1) Léo Kanner,  „Autistic disturbances of affective contact“, časopis „Nervous Child“ č. 2, str. 217 – 250, 1943

(2) Coupechoux, P.  „Mon enfant autiste“, Editions de Seuil, 2004, str. 22 ISBN 2-02-063839-8

Kannerova definice autismu je aktuální dodnes, i když už není definována pouze jedna, ale 

více forem autismu a  jednotlivých syndromů.
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 Roku 1944 rakouský psychiatr Hans Asperger publikuje „Autistické psychopatie v dětství“, 

kde  popisuje  symptomy čtyř  dětí,  chudé sociální  vztahy,  anomálie  v komunikaci,   avšak 

přesto určitou úroveň schopností a možnosti sociální integrace. To vše aniž by byl seznámen 

právě s Kannerovým dílem. Lorna Wing, která se zasloužila o publikování Aspergrových děl 

v roce  1989,  popisuje  také  syndrom,  pojmenovaný  právě  po  Aspergerovi,  který  je 

v devadesátých letech 20. století zařazen do klasifikace jako jedna z variant autismu. 

V roce  1998  profesor  Gilbert  Lelord,  pedopsychiatr  a  zakladatel  jednotky  autismu 

v INSERM (1) v Tours ve Francii, uvádí důvod proč Kannerova verze organického mozku u 

autismu byla  tak  dlouho opomíjena  (2):  Laboratorní  pokusy ve  čtyřicátých  a  padesátých 

letech prokázaly že opičí mláďata oddělená od matky vykazují problémy v chování - mládě 

vypadá smutné, apatické, ale při dání panenky v podobě opice do klece se houpe zepředu 

dozadu, a přiblíží-li panenku k němu, křičí a snaží se utéci.  V této době je také vídeňským 

psychiatrem René Spitzem (1887-1974) popsán „hospitalismus“(3) u dětí, po dlouhodobém 

pozorování 170 dětí ve věku 6 – 12 měsíců, zavržených a opuštěných matkou a umístěných 

v zařízeních. Tyto děti jsou mnohem více plačtivé, bez expresivních projevů. Je to doba, kdy 

působnost psychoanalýzy ve Francii  značně stoupá. Psychoanalýza přikládá zodpovědnost 

rodičů za autismus u jejich dítěte, zejména pak matky a jejího narušeného vztahu, a působení 

traumat, jako byla válka. 

Jedním  z nejznámějších  představitelů  a  zastánců  této  teorie  je  americký  psychoanalysta 

Bruno  Bettelheim,  ředitel  Otrhogenické  školy  v Chicagu.  Díky  vlastní  zkušenosti 

z koncentračního  tábora  v Dachau  a  Buchenwaldu,  zpozoroval  že  děti,  prožívající  peklo 

táborů, se uzavřou sami do sebe, aby se ubránili okolí. Podle Bettelheima je nutno hledat 

příčinu autismu ve vztahu dítě - matka. Nezájem a chlad z matčiny strany vyvolávají u dítěte 

úzkost a citovou deprivaci. Jak uvádí ve své knize „Nedobytná pevnost“, není to chování 

rodičů, co je příčinou autismu, ale reakce dítěte na toto chování. Podle Golberta Lelord však 

dnes již  Bettelheimova teorie je mimo kurs, i když u rodičů dětí s autismem nastane jev 

jakéhosi „sebeobviňování“, zodpovědnosti.

(1) INSERM – Institut  national de la  santé et de la recherche médicale = Institut  nár. mentálního zdraví a lék. 

výzkumu

(2) Gilbert Lelord , Arts et belles lettres de Touraine, revue Vědecké akademie 1998, in Coupechoux str. 25

(3) Spitz, R. , „Vom Saugling zum Kleinkind“ Stuttgart, Ernst Klett Verlag 1972

Podle  Moniky  Zilbovicius,  psychiatričky  a  specialistky  na  výzkum  mozky,  tato 

psychoanalytická teorie je velký problém: „Je nutné zbořit mýtus dítěte které žije ve vlastním 
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světě, které nechce mluvit, a pocit rodičů že za to zodpovídají, kvůli terapiím, které můžeme 

celé rodině nabídnout. Nebudeme nabízet dítěti dostat se z něčeho, ale nabídneme jak a  s 

pomocí jakých terapií a pomůcek  mu lze pomoci“.(1)

Kolektiv  pracovníků  v Tours  –  v čele  s pedopsychiatrem  G.  Lelordem  se  však  zasadí 

v devadesátých letech dvacátého století o to, že ve Francii se rozšíří užití definice autismu 

jako „pervazivní vývojové poruchy“ (troubles envahissants du développement), jejíž příčiny 

jsou  fyziologického  původu,  tedy  definice  na  mezinárodní  úrovni  klasifikace,  ačkoliv 

francouzská klasifikace na mnoha místech stále přetrvává. 

Dvěmi  nejdůležitějšími  mezinárodními  klasifikacemi  autismu  jsou  Klasifikace  Americké 

asociace  psychiatrů  DSM  IV  z roku  1994  a  2000,  a  klasifikace  Světové  zdravotnické 

organizace (WHO) MKN 10 z roku 1993.

2.1.a)    Klasifikace WHO ICD(MKN) – 10   (2)

Dětský autismus

Pervazivní vývojová porucha, kdy odchylný vývoj či vývojové nedostatky jsou pozorovány 

již  před věkem tří  let.  Poruchy se projevují  v oblastech  sociálních  vztahů,  komunikace  a 

chování, které bývá repetitivní a omezený okruh zájmů. Projev deficitu se mění s věkem, 

přetrvává však až do dospělosti

Atypický autismus

Pervazivní  vývojová  porucha,  která  se  odlišuje  od  dětského  autismu  věkem odhalení,  či 

nesplňuje  všechna  tři  kritéria  pro  splnění  diagnostiky  dětského  autismu.  Tato  kategorie 

označuje případy,  kdy u dítěte  jsou obtíže  odhaleny až po třetím roce,  což je  vzácností, 

odchylky vývoje jsou velmi lehké či absenční v jedné ze tří oblastí soc. vztahů, chování a 

komunikace.

(1) in Coupechoux, P. Mon enfant autiste , Seuil,  2004, str.27 ISBN 2-02-063839-8

(2) Ve francouzštině OMS – „l´Organisation Mondiale de la santé – Světová zdravotnická organizace

MKN – v franc. CIM - 10 – Classification internationale des maladies – Mezinárodní klasifikace nemocí 10.edice

Rettův syndrom

Porucha vyskytující se hlavně u dívek. První perioda vývoje je zpravidla bez odchylek, téměř 

v normě,  následuje  ztráta  či  částečné  vymizení  řeči,  poruchy  motoriky  rukou  spojené 
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s omezeným vývojem  čelní lebky, které vede ke stagnaci obvodu hlavy. Počátky obtíží se 

projevují zpravidla mezi sedmi až dvaceti čtyřmi měsíci. Nejcharakterističtějšími projevy je 

ztráta volní motoriky rukou, stereotypní pohyby a hyperventilace.

Jiné dětské desintegrační poruchy

Pervazivní porucha vývoje kdy projevy jsou odlišné od Rettova syndromu, u něhož předchází 

perioda  normálního  vývoje.  Tato  perioda  je  následována  ztrátou  veškerých  získaných 

dovedností  a  návyků.  Projevují  se  narušené  komunikační  schopnosti,  sociální  vztahy  a 

chování.  Zpočátku  se  může  jevit  jako  úzkostné  vztahy  či  hyperaktivita,  následuje  však 

regresivní vývoj a ztráta řeči.

Aspergerův syndrom

Poruchy  vývoje  zejména  v oblasti  sociální  vztahů,  záliba  v repetitivních  činnostech  a 

omezený  okruh  zájmů.  Kognitivní  vnímání  a  řeč  většinou  na  dobré  úrovni.  Bývá  často 

snížena úroveň motorických schopností.

2.1.b) Klasifikace Americké psychiatrické asociace DSM – IV (1)

Autistické poruchy

A.  APA  specifikuje  poruchy ve třech pozorovaných oblastech.  kvalitativní  postižení  je 

manifestováno nejméně šesti či více kritérii ze skupin 1,2 a 3, s nejméně dvěmi kritérii ze 

skupiny 1, a nejméně jedno z každé další. 

Skupina 1

Kvalitativní  postižení v sociálních vztazích:

-neschopnost používání nonverbální komunikace (mimika, gestikulace, postoj) a oční kontakt

-neschopnost rozvíjet vztah s vrstevníky odpovídající věkové úrovni

-chybí vyhledávání podílení se na společných aktivitách, zájmech (dítě neukazuje, nepřinese  

ukázat, neukáže na předmět)

-nedostatek či úplné chybění socio – emoční reciprocity.

(1)  Diagnostic and Statistical Manual for Mental disordres, TR – revised 2000

Skupina 2

Kvalitativní postižení komunikace
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-  zpoždění  či  naprostá  absence  vývoje  mluveného  jazyka,  není  doprovázenou  snahou  

kompenzovat nedostatek použitím jiných komunikačních prostředků (gesta, mimika)

-  u  osob  s komunikační  schopností  neschopnost  pokračovat  v komunikaci  či  iniciace  

konverzace

- stereotypní a repetitivní použití jazyka či idiosynkratické použití slov

- nedostatek  spontánních, symbolických  a společenských her (hra „na něco“) na úrovni  

vývoje

Skupina 3 

Repetitivní, omezené a stereotypní chování

- zaujetí jedním či více objekty  stereotypních a omezených  zájmů

- nutkavé setrvávání v rutině a rituální chování

- stereotypní a opakované  motorické zvyky

- zaujetí částmi či nefunkčními komponenty 

B. Vývoj je opožděn či narušen před 3. rokem dítěte v nejméně jedné z oblastí:

- sociální interakce

- řeč používaná v sociální komunikaci

- symbolická a imaginativní hra

C. Tato postižení nejsou vázány  na Rettův syndrom či dětskou desintegrační poruchu. 

Rettův syndrom

A. Přítomnost všech následujících znaků:

- prenatální a perinatální vývoj v normálu

- psychomotorický vývoj je v pořádku  v prvních 5 měsících života

- lebeční obvod je v normě při narození

B. Připojení se všech následujících znaků po periodě  v normě:

- zpomalení vývoje hlavové části mezi pěti a čtyřiceti osmi měsíci života

- ztráta manuálních funkcí, doprovázené stereotypními pohyby rukou (ohýbání, „mytí“)

- již v raném dětství ztráta angažovanosti a zájmu o sociální kontakt

- nekoordinované či málo koordinované pohyby těla

- anormální vývoj receptivní a expresivní řeči, značné psychomotorické opoždění 

Dětská desintegrační porucha
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A. Vývoj  se  zdá  normální  během prvních dvou let  života,  včetně  přítomnosti  verbální  a 

neverbální komunikace, sociálních vztahů, hry a chování v normě věku.

B.  Ztráta již získaného ve věku do deseti let v nejméně jedné z následujících oblastí:

- expresivní a receptivní řeč

- společenské zvyky a adaptativní chování

- kontrola svěračů

- hra

- motorické dovednosti

C. Porucha funkcí v nejméně dvou následujících oblastech:

-  kvalitativní  narušení  sociálních  vztahů  (poruchy  nonverbálního  chování,  neschopnost  

navázat kontakt s okolím, chybí vzájemnost sociální a emocionální)

- kvalitativní poruchy komunikace (opožděná či chybící řeč, neschopnost navázat konverzaci,  

stereotypní a repetitivní používání řeči, chybí variabilita hry)

- omezené, repetitivní a stereotypní chování, včetně motorických projevů

  D. Znaky poruch které neodpovídají pervazivním poruchám vývoje a schizofrenii.

Aspergerův syndrom

A. Kvalitativní narušení sociálních vztahů, které se prokazuje alespoň dvěma následujícími 

znaky:

-  narušen  v užívání  nonverbálních  projevů  chování  jako  oční  kontakt,  mimické  projevy,  

postavení těla, a gesta k regulaci sociální interakce

- neschopnost navázat kontakt s vrstevníky

- chybí spontánní  vyhledávání  partnera  pro  aktivity,  zájem  o  druhé(  dítě  neukazuje,  

nepřinese ukázat, nezvolí předmět který ho zajímá)

- chybí sociální a emocionální vzájemnost

B. Chování,  zájmy  a  aktivity  omezené,  projevující  se  minimálně  jedním  z následujících 

znaků:

-  zabývání  se  jedním  či  více  druhy  činností,  omezené  a  stereotypní,  nenormální  svou  

intenzitou  či tématem

- závislost fixovaná na rutinu a nefunkční rituály

- motorické stereotypy a repetitivní opakování pohybů (mávání rukama a prsty, pohyby těla)
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- velký zájem o části předmětů a objektů

C.  Poruchy posilují postižení v oblasti sociálních vztahů, profesní, či v dalších důležitých 

oblastech

D. Nevyskytuje se specifické opoždění vývoje řeči (slova ve dvou letech, ve třech první věty)

E.  Nevyskytuje se specifické opoždění v kognitivním  vývoji či ve vývoji schopností jako 

osobní autonomie, adaptativní chování a vše co náleží k sociálním vztahům

F. Znaky poruch které neodpovídají jiným pervazivním vývojovým poruchám  a schizofrenii.

2.1.c) Francouzská klasifikace

Ve Francii klasifikace dlouhou dobu zachovává termín  „dětské psychózy“. V roce 1970 byl 

rozdělena do čtyř kategorií: rané psychózy, psychózy latenčního období, akutní psychózy a  

hraniční psychózy.

Ve třetí edici  z roku 1993 Francouzská klasifikace mentálního postižení u dětí  a mládeže 

(CFTMEA) zachovává a odlišuje:

 Psychózy

 Kannerův dětský autismus

 Jiné formy dětského autismu

Dětské deficitní psychózy

 Dysharmonické psychotické poruchy 

Dětskou schizofrenii.

Konečně  v poslední  verzi  z roku  2000  (CFTMEA-R  2000) se  klasifikace  přibližuje 

mezinárodním, přijímajíc termín  pervazivní vývojová porucha a začleňujíc nové kategorie 

Aspergerův syndrom a dětské desintegrační poruchy. 
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2.2. Komunikační metody v     práci s     autisty  

Mnohé studie a výzkumy prokázaly, že jednou z příčin obtíží v komunikaci je  problém se 

zpracováním smyslové informace, vnějšího podnětu. Týká se to zraku, sluchu, chuti, čichu, 

hmatu,  kdy dítě signál zvenku přijímá buď oslabeně či velmi intenzivně,  a intenzita  není 

stabilní, může se měnit. Tyto obtíže ve smyslovém vnímání jsou značně nepředvídatelné, a 

mnohdy pro okolí velmi nepochopitelné.

Dítě s autismem má velice často obtíže s řečí - řeč buď chybí, či je opožděný vývoj, omezený 

slovník, používání stereotypů a repetitivní řeč. U dítěte chybí zpětná vazba, reakce. 

Dnes existují   však   již  prostředky a metody,  pomocí  nichž  můžeme nahradit  či  doplnit 

verbální řeč.  Zmíním se zejména o těch prostředcích a metodách, s nimiž jsem se osobně ve 

Francii setkala, a jež jsem během své praxe měla možnost alespoň trochu poznat.

2.2.a) Komunikace usnadněná zástupnými  předměty

Komunikace  s  pomocí  zástupných  předmětů  se  využívá  zejména  u  dětí  s hlubokým 

mentálním postižením či autismem, které nepoužívají verbální komunikaci, a řeč není vůbec 

rozvinuta.  Referenční  předměty   (trojrozměrné  symboly)  jsou  zástupnými  znaky  určité 

činnosti, reality.

Například  toaleta  je  zastoupena  rolí  toaletního  papíru,  jídlo  lžičkou  či  talířkem,  mýdlo 

hygiena, atd. Dítě má tyto zástupné předměty buď nalepené na suchém zipu na komunikační 

tabuli,  či ve své komunikační krabici, a manipuluje s nimi jen v případě vykonávání dané 

činnosti. Tyto předměty vždy zastupují jednu konkrétní věc, činnost, není možné používat 

zástupné  předměty  pro  abstraktní  výrazy.  Tento  způsob  komunikace  může  být  postupně 
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nahrazován například fotografiemi a později piktogramy, v závislosti na úrovni schopností 

dítěte.

2.2.b) PECS – Picture Exchange Communication system

PECS (Picture exchange communication system ) je komunikace s pomocí výměny obrázků. 

(Vyvinuta  ve  Spojených  Státech,  Frost  a  Bondy,  1994).  Dítě  se  učí  komunikovat  a 

formulovat  své  požadavky  s pomocí  obrázků  (fotografií  či  piktogramů).  Sleduje  se  tak 

progresivní evoluce dítěte – jeho vlastní formulace požadavku, komunikace dítěte – výměna 

informací s jinou osobou, spontaneita požadavku, výběr mezi obrázky, a přístup k eventuelní 

konstrukci věty.

Piktogramy jsou obrázky zastupující jeden věcný význam a zpodobňují jej bez vazby na řeč.

Dítě  má  svůj  vlastní  komunikační  pořadač  s tématicky  rozdělenými  piktogramy  či 

fotografiemi na suchém zipu, či komunikační krabici  – škola, volnočasové aktivity,  jídlo, 

hygiena,  atd.  Součástí  pořadače  je  „komunikační  tabulka“,  kterou  dítě,  když  něco  chce, 

použije a nalepí  na ni piktogramy či fotografii  požadovaného.  To potom ukáže učiteli  či 

osobě, po níž danou věc požaduje, a následně je vyzván, aby je prstem „přečetl“. Učitel v tu 

samou chvíli formuluje větu verbálně. V PECS je několik úrovní – od té nejjednodušší, kdy 

dítě například jen použije kartičku pomoc, i když chce například na záchod či sušenku.

Vyšší úroveň znamená že dítě s pomocí několika kartiček tvoří celou větu 

(například kartičky Já -Chtít – klavír, znamenají Chci teď hrát na klavír ). 

Výuka a komunikace s pomocí piktogramů a fotografií je vždy doprovázena orální řečí.

Piktogramy  se  také  používají  k označení  míst,  vizualizaci  a  strukturalizaci  denního 

programu.  Slouží  například  k orientaci  v jednotlivých  činnostech,  kdy  jeden  piktogram 

symbolizuje  určitou  činnost.  Dítě  má  svůj  program  na  komunikační  tabuli,  když  jde 
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vykonávat  určitou  činnost,  kartu  s příslušným obrázkem odlepí  a  dá  do  své  krabičky  či 

košíku. Této metody je například využíváno právě v programu TEACCH.

Značnou  roli  zde  hraje  též  kooperace  rodiny  dítěte,  kde  nejvhodnější  variantou  je 

samozřejmě přístup rodiny na používání této metody i v domácím prostředí.

Dnes  již  existuje  řada  přístupných sad  a  slovníků piktogramů,  setkala  jsem se například 

s používáním symbolů z Makatonu ( více viz kap. 2.2.c)), u nás byl například v roce 1997 

v nakladatelství   Tech - Market vydán slovník „Piktogramy“ autorky Libuše Kubové, a pro 

využití obrázků a piktogramů jsou také již zpracovány počítačové programy, jako Méďa 99 

či nověji Altík.

Ozývají  se  skeptické  hlasy,  a  musím  říci,  že  ve  Francii  mezi  speciálními  pedagogy 

psychoanalyticky orientovanými jsem se s pochybováním o účinnosti  této  metody setkala 

velmi často. Zejména otázky typu, zda dítě vedené v zařízení pracujícím touto metodou, je 

schopno se poté „domluvit“  v běžném každodenním životě,  mimo zdi  instituce.  Zda tato 

metoda není příliš omezující v porovnání s klasickou komunikací verbální řečí.  Byla jsem 

však svědkem mnohých situací, které nastanou v každodenním životě,  jako je nakupování 

v pekařství, na trhu, objednání v restauraci, atd., kdy dítě použije svou kartičku s příslušným 

piktogramem či fotografií a zároveň ukáže na požadovaný předmět. Piktogramy či fota jsou 

navíc zpravidla doplněny textem, každý prodavač tedy pochopí, co po něm klient požaduje. 

Tato metoda má navíc i některé z výhod: umožňuje několik konceptů spojit dohromady – 

vyjadřujíc  jejich vzájemnou vazbu ve „větě  – obrázku“. U autistů  je často ve sluchovém 

vnímání pozorována obtíž s asimilací sekvenčních procesů ( posloupnost slov ), a sluchové 

sekvence  jsou  značně  abstraktní.  Nastává  tedy   problém  s asimilací  skupin  auditivních 

podnětů, protože probíhají v posloupnosti časové. Naopak mnohem menší obtíže budou činit 

sekvence v prostoru. (1)

Další výhodou této komunikační metody je u dítěte s vyšší úrovní komunikace s obrázky i to, 

že může mnohem konkrétněji vyjádřit své přání. To znamená, ne jen oznámit, že má hlad, ale 

i naznačit, že chce jíst například chléb. ( U autistů se často v odpovídání vyskytuje echolálie 

– odpovídá  tím, co slyší – nabídneme – li sušenku nebo jablko, řekne jablko, tedy poslední, 

co slyší.  Přehodíme-li sled nabízených věcí, řekne sušenku, protože to je ta poslední věc, 

kterou slyšel ). 

2.2.c) MAKATON
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Makaton  je  jazykový  program  založený  na  znacích,  které  jsou  doplněny  orální  řečí  a 

popřípadě ještě speciálními symboly, piktogramy. Systém vznikl ve Velké Británii 

(byl používán logopedkou Margaret Walker) a odtud se poté rozšířil do celého světa.

V Makatonu se znakují  pouze  klíčová  slova ve  větě,  na  rozdíl  od  znakové řeči  každého 

jazyka. Makatonu se využívá zejména u dětí a dospívajících s autismem, kteří mají částečně 

rozvinuté řečové schopnosti, coby zrakové podpory řeči.

(1) Théo Peeters. „La forteresse éclatée“. Pro Aid Autisme, Paris ISBN 2-907798-00-6; str. 103

Znaky jsou zpracovány do slovníku. Celý slovník obsahuje přibližně 350 znaků, které jsou 

seřazeny do osmi didaktických řad podle využitelnosti v každodenním životě, a podle 

náročnosti,  přičemž výuka Makatonu pokračuje do doby, nežli  se dítě dostane na hranice 

svých vlastních možností. Dítě tedy používá orální řeč, doplněnou  jednoduchými znaky 

klíčových slov, přičemž je dbáno i na oční kontakt a cílenou komunikaci ( dívám se na toho, 

komu to říkám).

V Makatonu jsou též používány piktogramy – grafické zpracování těchto piktogramů je však 

poměrně složitější, proto například u menších dětí se příliš nepoužívá ( obrázky jsou poměrně 

složité, se značným množstvím prvků a detailů). Já sama jsem se však v zařízení pracující 

v rámci TEACCH programu s PECS setkala právě s používáním těchto piktogramů. 
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2.2.d) Další metody a techniky pro komunikaci v práci s dětmi s autismem

Dalších metod a technik, které je možno využít v práci s dětmi a dospívajícími s autismem je 

značné množství, zaměřím se však především na ty, které jsou nyní alespoň trochu známy i 

v našem speciálně pedagogickém školství, a o nichž již u nás existuje dostupná literatura. A 

to také z důvodu, že jsem se s nimi během své praxe v Paříži osobně setkala.

Jednou  z nejkontroverznějších  a  nejdiskutovanějších  metod  je  bezpochyby  facilitovaná 

komunikace.

Tato  metoda  pochází  z Austrálie,  kdy  Rosemary  Crosley   v osmdesátých  letech  touto 

metodou „zázračně“ navázala téměř plynulou komunikaci s pomocí počítače s mnoha dětmi 

s nejrůznějším  druhem  a  typem  postižení,  s DMO,  dysfunkcemi  mozku,  až  právě  po 

autismus. Této metody se potom ujalo mnoho zařízení například ve Spojených Státech.

V této  metodě  „facilitátor“  –  osoba,  specielně  vyškolená  pro  vykonávání  této  techniky, 

poskytuje fyzickou podporu prstu, ruce, zápěstí paži či ramenu klienta při psaní či ukazování 

obrázků. Zajišťuje tak zpětnou vazbu  a zároveň stimuluje klientovy pohyby, kterými buď 

ukazuje na  tabulce s abecedou jednotlivá písmena či slova, nebo píše na klávesnici psacího 

stroje či počítače.

Opora začíná od podpory prstu a ruky a postupuje až k rameni.  V konečném stádiu potom 

by se „facilitátor“ neměl již klienta vůbec dotýkat, během psaní zprávy stojí za ním či sedí 

v blízkosti.

Tato „zázračná“ metoda vyvolala značné nadšení, a to zejména v řadách rodičů, kteří získali  
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novou naději možnosti  komunikovat se svým dítětem. Je však velmi sporné, zda vzkazy, 

které dítě vzkazuje, pochází opravdu od něj, a ne od „facilitátora“, který vede jeho ruku. 

Jak uvádí ASHA (1): “není sebemenší důkaz o tom, že by facilitovaná komunikace byla pro  

postižené vhodnou a důvěryhodnou metodou. Vzkazy, které postižení vyjadřují, pocházejí od  

facilitátorů. I když metoda přímo postiženému neškodí, může odsunout často i na dlouhou  

dobu výuku  či nácvik vhodnější vědecky podložené metody komunikace. Všichni terapeuti,  

kteří facilitovanou komunikaci provádějí, by měli klienty či jejich zákonné zástupce na tuto  

skutečnost předem upozornit.“ (in Jelínková, 1995).

(1) ASHA American Speech Language and Hearing Association - Americká asociace pro jazyk a komunikaci  

Ve Francii tuto metodu rozvinula a stále ji v jednom z pařížských zařízení praktikuje 

Anne  Vexiau.  Její  kniha   „Je  choisis  ta  main  pour  parler“,  Lafont  Paris,  1996,  byla 

přeložena a vydána i u nás v České republice.(1)

Sama  jsem  měla  možnost  vidět  několik  seancí  facilitované  komunikace  v rámci 

logopedických cvičení.(2) Jednalo se tedy ne přímo o čistou snahu komunikovat s dítětem, 

které  nemluví,  ale  o  doplnění  logopedických  cvičení.  Logopedka  používala  počítač 

s tématickými obrázky, kdy dítěti  jemně naváděla ruku, a zároveň kladla otázky.  Dítě tak 

odpovídalo na otázky, nejednalo se o iniciativní komunikaci.  

Jednou z dalších metod, nepřímo využívanou i k rozvoji komunikace, je licence Snoezelen, 

zejména však jde o metodu relaxační a „setkávací“.  Tato metoda vznikla v sedmdesátých 

letech v Holandsku, učitelé Ad Verheul a Jan Hulsegge ji vytvořili pro děti s kombinovanými 

vadami. 

Slovo Snoezelen pochází ze dvou termínů – snuffelen = cítit,  doezelen = snít, spát.

Je to metoda na zpracování senzoriálních  a multisenzoriálních podnětů, a  zároveň technika 

relaxační, odpočinková a zklidňující.

Snoezelen neurčuje žádné specifické techniky či metody, kterými by se mělo postupovat. Jde 

o úpravu prostředí, s pomocí speciálních pomůcek a materiálu, jako vodní matrace, polštáře, 

hudba, bazénky s plastovými míčky, vůně, světelné efekty. Každé dítě tak v rytmu, který mu 

vyhovuje,  a  v důvěrném  prostředí,  může  rozvíjet   své  multisenzoriální  a  relacionální 

zkušenosti.

U dětí  a  dospívajících  s autismem  Snoezelen  nabízí  spoustu možností:  rozšiřujeme pole 

zkušeností  a  umožňujeme  dítěti  zkoumat  jeho  senzoriální  možnosti,  potenciál.  Dítě 
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rozpoznává libé a nelibé pocity, svou citlivost na podněty, vědomí vlastního těla, schopnost 

cítit se dobře a umět si libé pocity sám či za pomoci někoho navodit. V těchto situacích se 

potom můžeme pokusit  o navázání  komunikace,  pozorovat dítě a zjistit,  které činnosti  či 

předměty  se  mu  líbí.  Tuto  techniku  lze  využít  i  například  v krizových  situacích,  jako 

prevence  předcházení  záchvatů  vzteku,  atd.  Lze  ji  praktikovat  i  v  klasické  učebně, 

za drobných úprav, mnohá zařízení dnes již investují do speciálních Snoezelen místností, se 

světelnými a zvukovými efekty, vodními lůžky, atd.

 

(1) Vexiau A. M.  „Dej mi ruku, ať mohu mluvit“ ISV Praha 2003 ISBN80-86642-28-3

(2) Ve francouzštině logopedie = orthophonie

Ve Francii je tato metoda velmi často používána v rámci psychomotorických cvičení, téměř 

každé  zařízení  má  specielní  místnost  na  psychomotoriku,  s velkým  množstvím  různých 

pomůcek  a nástrojů. Na psychomotoriku je zde kladen veliký důraz, existuje přímo tříleté 

speciální vysokoškolské  studium pro vykonávání psychomotorických cvičení, a každé z dětí 

ve  specializovaných  zařízení  má  individuální  či  skupinové  seance  psychomotorického 

rozvoje minimálně třikrát do týdne.

O něco méně rozšířena ve Francii pro rozvoj a podporu komunikace je například i 

orofaciální stimulace,  metoda upravená argentinským neurologem R. Castillo Moralesem, 

kdy se za pomoci reflexivních bodů v obličeji podporuje a rozvíjí svalové napětí, mimické 

svaly,  postavení  jazyka,  atd.  Metoda je využívána  jak v logopedických cvičeních,  tak ale 

například při rozvoji nácviku stravovacích návyků.

Dnes již ve Francii existuje celá řada programů a metod zaměřených na rozvoj a podporu 

komunikace u dětí a dospívajících s autismem, ať již zaměřených přímo na komunikaci, či 

celé spektrum komunikaci zahrnující. Jedním z nejrozšířenějších a nejpropracovanějších je 

bezesporu program TEACCH.
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2.3. TEACCH Program

TEACCH program  (Treatement  and  Education  of  Autistic  and  Related  Communication 

Handicapped Children) vznikl v 60. letech na severocarolinské Univerzitě   v Chapel Hill, 

USA, v rámci psychoanalytické skupiny, organizované pro děti s autismem a jejich rodiče.

Program, byl v té době založený na psychodynamických principech. Intervence obsahovala 

psychodynamickou terapii  pro celou skupinu dětí,  kde byla   naprostá volnost k vyjádření 

citů, vztahů a pocitů. A naopak terapie pro jejich rodiče, zasažených postižením jejich dítěte. 

Tehdy  Eric  Schopler,  jeden  z profesorů  na  univerzitě,  a  jeho  kolega  Robert  Reichler, 

pozorovali,  že  tento  způsob  terapie  není  téměř  vůbec  účinný,  dětem nepomáhá,  a  spíše 

zvyšuje frekvenci a intenzitu anormálního chování.

Na základě těchto zkušeností a pozorování, Schopler a Reichler  došli k radikální hypotéze, 

podle níž autismus  není způsoben patologicky narušeným vztahem mezi rodiči a dítětem, jak 

zastává teorie psychoanalytická, ale neznámou cerebrální organickou anomálií. Na základě 

této hypotézy pozměnili  své postoje. Od psychoterapie určené rodičům a jejich dětem se 

orientovali  k porozumění  mozkových  dysfunkcí,  a  k úpravě  prostředí  ke 

kognitivním potřebám  dítěte.  Tato  hypotéza  také  pozměnila  roli  rodičů.  Namísto  pozice 

„viníka“  příčiny autismu,  rodiče jsou najednou bráni  též  coby „oběti“,  ale  zejména  mají 

najednou hlavní roli v možnostech vývoje adaptace jejich dítěte.

V roce 1966, Schopler  a Reichler pokračují ve vývoji vzdělávacího programu. V žádosti 

o federální podporu zaslané Národnímu Institutu Mentálního Zdraví ( National Institut  of 

Mental Health – NIHM), uvádějí ve svém projektu  intervenci obsahující roli rodičů  coby 

spolupracovníků terapeuta. V projektu byla nabídnuta tedy spolupráce mezi rodiči 

a zdravotnickými odborníky, které umožní sběr informací a následný vývoj programu, který 

bude přizpůsoben individuálním potřebám každého dítěte. Po vytvoření individuálního plánu 

dítěte je rodičům poskytnuto školení speciálních technik, poskytnuta podpora ve vylepšení 

vztahů. Anormální chování, krize vzteku a záchvaty, problémy s hygienou řeší rodič spolu

 s odborníkem.
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Tato  strategie   měla  značný  úspěch  již  od  počátků,  a   přibývalo  rodičů  i  odborníků 

zapojujících  se  do  programu.  Nezastavilo  je  ani  ukončení  federální  podpory  projektu,  a 

vzniká odnož Asociace pro děti s autismem pro Severní Karolinu (North Carolina Chapter of 

NSAC-  National  Society  for  Autistic  Children).  Členové  této  asociace  se  zasadili  o 

pokračování projektu a roku 1972 je státem schválena a uznána jako státní program Divize 

TEACCH  –  první  americký  program  pro  děti  s autismem   a  jejich  rodiče,  zahrnující 

diagnostiku, péči, vzdělávání, výchovu a výzkum.

Ve Francii je program TEACCH aplikován od počátku 80.let. Jsou zařízení, která využívají 

základy  programu,  neboť  aplikovat  celý  program  je  poměrně  náročné.  Více  o  jednom 

z takových zařízení je uvedeno v kapitole 3.2.

2.3.a) Principy programu TEACCH (1)

Hlavní principy programu jsou :

° Autismus  je handicap organického původu. Po mnohých výzkumech bylo zjištěno že 

zpracování informace a následné porozumění je u autistů odlišné. Cílem programu je tedy 

porozumět konsekvencím kognitivních mezer a použít je k propojení způsobu myšlení autistů 

a potřebného k životu v dnešní společnosti.  Upřednostňovány jsou: tolerance,  kompromis, 

akceptace a osobní rozvoj před „normalizovaností“.

° Spolupráce rodičů a odborníků

° Generalizovaný pohled na dítě. Umožňuje nenahlížet na dítě jen z jednoho aspektu, ale 

v polyvalentním kontextu všech schopností, dovedností, návyků, ale i nedostatků a pozice v 

rodinné situaci, to vše za seznámení se všemi možnostmi problémů, jež mohou nastat. 

° Kompletní koordinované a spolupracující služby zajištěné po celý život.

° Individuální přístup péče.

° Rozvoj autonomie ve všech funkčních úrovních.

 

(1) Mesibov, G..M. „Autisme: Le défi du prg TEACCH“ Pro Aid Autisme 1995 ISBN 2-907798-01-4
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2.3.b) Školní docházka dítěte s autismem v rámci TEACCH programu

Ve Francii fungují na bázi TEACCH programu  některá specializovaná zařízení, zaměřená 

jen na výchovu a vzdělávání dětí a dospívajících s autismem, jako jsou IMP a IME 

(Institut  médico - pedagogique a Institut  médico-educatif,  viz. kapitola 2.4.d). Vzdělávací 

část programu a speciální pedagogové spadají pod Národní plán vzdělávání, kontrolovaný 

Ministerstvem  školství  (1).  Kolektiv  odborníků  ve  spolupráci  s  rodiči  vypracovávají 

individuální  vzdělávací  program každého dítěte,  který  je  s vývojem dítěte  zpracováván a 

upravován.

Jednou z variant, preferovaných rodiči, je zařazení dítěte v rámci možností do specializované 

třídy pro děti s autismem v rámci základní školy.(2) Ve třídě je kolem 6 dětí, na dva speciální 

pedagogy či jiné odborníky a eventuelně další asistenty, ve Francii hojně využíváni studenti 

na praxi. 

Další možností je částečná docházka do  speciálního zařízení či specializovaných třídách pro 

děti s autismem, a částečná integrace v normálních třídách – tzv.  mainstreaming ( to bývá 

uskutečňováno zejména u dětí s Aspergerovým syndromem, či s vysocefunkčním autismem). 

Dítě může být například integrováno na část dne v klasické třídě a druhou část dne zůstává ve 

specializovaném zařízení.

Cílem  je  nalezení  nejvhodnější  varianty  vzdělávacího  programu,  který  bude  vyhovovat 

individuálním potřebám a schopnostem dítěte, ve spolupráci s odborníky a rodiči.

Odborníci všech profesí, pracující v zařízení, průběžně absolvují doplňující formace.

Divize TEACCH nabízí formace studentům i již vystudovaným speciálním pedagogům.

Ve Francii je studium Speciální pedagogiky tříleté, v tzv. třetím cyklu BAC + 3, stejně tak 

jako například obor Psychomotorika.

(1) Le Ministére de l´Education Nationale  internetové stránky www.education.fr

(2) L´école elementaire  CP , CE1, CE2,CM1, CM2 
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Formace  TEACCH  profesionálům  je  nabízena  v několika  cyklech,  formou  účastí  na 

konferencích a pozorovacích praxí v zařízeních TEACCH či baby – sitting. Následují aktivní 

dlouhodobé praxe a třetí, týdenní intenzivní cyklus je nabízen profesionálům již v praxi, kteří 

se rozhodli svou aktivitu zasvětit práci s dětmi s autismem. Obsahuje teoretickou část a práci 

v terénu. 

Dále jsou nabízeny inovační formace, vzhledem k vývoji a posledním poznatkům výzkumu, 

které tak napomáhají celkovému vývoji  programu.

Cílem formace TEACCH je dotknout se všech oblastí problematiky autismu, bez oddělování 

klinické  praxe,  vědeckého,  a  zejména  medicínského  výzkumu,  a  terapeutických  činností 

vedoucích  k celkovému  zlepšení  rozvoje  člověka  s autismem.  To  znamená  vměstnat 

problematiku  autismu  do  všech  oblastí  sociálního  života  –  vzdělávání,  zaměstnání, 

společenské aktivity,  sociální vztahy, a to ve spojení s ostatními sociálními aktéry – státní 

představitelé,  učitelé,  zaměstnavatelé.  Jinak  řečeno,  cílem  Schoplera,  Mesibova  a  jejich 

spolupracovníků  bylo  především  vypustit  problematiku  autismu  z laboratoří  a 

specializovaných institucí na oči veřejnosti, která je potenciálem pro mnohem větší přínos 

poznatků  díky  výzkumům  a  zkušenostem.  Takovým  příkladem  přínosu  je  právě 

strukturované vyučování.

2.3.c) Strukturované vyučování

Tento typ vyučování, přizpůsobený právě potřebám dětí s autismem, byl vyvinut a začleněn 

do programu již v jeho počátcích, v šedesátých letech.

Součástí strukturovaného vyučování je:

° organizace- uspořádaní prostoru

° časový rozvrh 

° individualizace 

° vizualizace

Organizované uspořádání prostoru hraje důležitou roli v práci s dítětem s autismem. Každá 

zóna činnosti  by měla být vizuálně dobře definována,  tak aby se dítě bez velkých obtíží 

orientovalo.  Koncepcí  TEACCH je rozdělení  místnosti,  třídy na jednotlivé zóny aktivit  – 

místo na práci,  místo na hraní,  místo na jídlo, na odpočinek.  A samozřejmě umývárna a 

toalety, které by měly být důkladně zviditelněny.
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Každá z těchto zón by měla být dobře odlišena a označena – například barevné koberce, nebo 

u menších dětí lze využít i dřevěné bariérky, označení fotografiemi, piktogramy či písemným 

názvem. Dítě, které tak například posadíme do pracovního prostoru, ví co od něj očekáváme, 

a snáze odliší pracovní činnost od hry, atd.

Také úprava jednotlivých prostorů je velice důležitá. Prostor pro práci by neměl být příliš 

přeplněn předměty, zrcadly, obrazy, ne u okna, co nejméně podnětů, které by mohly strhnout 

pozornost dítěte a odpoutat jej od práce.

Časový  rozvrh  umožňuje  dítěti  rozlišovat  činnosti  a  události,  a  vztahy  mezi  nimi. 

V TEACCH existují dvě varianty – jednou je  společný  třídní a druhou individuální rozvrh. 

Ten společný je viditelně umístěn, tak aby jej všichni žáci viděli – písemně, či znázorněn 

fotografiemi, symboly a piktogramy. Často bývá využíváno zalaminovaných karet na suchém 

zipu,  zavěšených  na  tabuli,  buď  ze  shora  dolů,  nebo  zleva  doprava.  Společný  program 

ukazuje aktivitu, eventuelně její časovou délku, přestávky, čas na jídlo. 

Individuální rozvrh (může být vytvořen za kooperace žáka) pomáhá dítěti porozumět, co jej 

čeká a jakou činnost bude během dne vykonávat. Znovu to mohou být názvy napsané 

na kartách, fotografie, piktogramy, ale například i zástupné předměty. Každé dítě má svou 

fotografii na tabuli, a jde-li danou činnost vykonávat, danou kartu odlepí a dá do košíčku či  

krabice.  Rozvíjí  se  tak  zároveň  jeho  autonomní  schopnosti,  uposlechnutí  instrukcí  a 

porozumění orientace v čase i prostoru.

Každé dítě má vytvořeno individuální program vzhledem k jeho schopnostem, dovednostem 

a potřebám. Ve Francii se na individuálním výchovně vzdělávacím programu každého dítěte 

podílí  celý  tým  profesionálů  zařízení  –  Speciální  pedagog,  psycholog,  zdravotník,  

psychomotorický pracovník, učitel  (1), psychiatr,  eventuelně vychovatel internátu, to vše ve 

spolupráci s rodiči.

(1) Ve všech zařízeních, působí učitel v rámci Plánu Národního vzdělávání, tedy klasický (Instituteur/ Institutrice). 

Speciální  pedagog, který vede třídu, je tak zaměřen na celkový rozvoj dítěte, a různé aktivity, ale čtení, psaní a  

ostatní školní  vědomosti a znalosti učí učitel v předmětu „Scolarité“, tedy škola. Více v kapitolách  3.1. a 3.2.
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Strukturované učení je založeno na vizualizaci. „Jen to co je vidět, je konkrétní“ říká Gary B. 

Mesibov,  Schoplerův  pokračovatel  v rozvoji  metody.  To  znamená,  že  každá  činnost, 

organizace prostoru by měla být srozumitelně zviditelněna vizuální stimulací. 

Velmi důležité je také zviditelnění časového rozpětí činnosti. Dítě s autismem by mělo vědět, 

jak dlouho bude danou činnost vykonávat, často potřebuje pevně stanovené časové hranice. 

Vhodné jsou například kuchyňské „minutky“, dnes již speciální firmy na pomůcky vyrábí 

specielní netikající „minutky“ s dostatečně velkým ciferníkem, osvědčené jsou také žetony 

na  časové  tabuli  s danou  aktivitou,  které  postupně  odebíráme.  Dítě  tak  má  mnohem 

konkrétnější představu o čase, který je pro něj jinak velmi abstraktním pojmem.

Metody používané v TEACCH jsou založeny na direktivním vedení, morálním posilování a 

dodávání odvahy, podmiňování. U dítěte s autismem mnohdy chybí osobní motivace – být 

obdivován jinými, osobní spokojenost nad sebou samým.V některých případech je používáno 

k motivaci posilování odměnou, tento způsob vyvolává značné diskuse v případě materiální 

odměny,  která  u dětí  s autismem funguje velmi  úspěšně.  Sama jsem však měla  možnost 

mnohokrát  vyzkoušet,  jak  může  slíbení  odměny  dítě  motivovat.  Jsem  toho  názoru,  že 

odměnou  nemusí  být  jen  věcná  či  sladkost,  ale  například  oblíbená  činnost,  aktivita.  To 

znamená, když doděláme tuhle práci můžeš si hrát se svou oblíbenou hračkou, poslouchat 

oblíbené CD, hrát si na písku, atd. 

Vždyť my sami se často za určitou neoblíbenou činnost, nepříznivou situaci „odměňujeme“, 

děláme si radost.

TEACCH program také  značně staví  na  spolupráci  s rodiči  dítěte.  Rodiče  se podílejí  na 

tvorbě výchovně vzdělávacího programu, spolupracují například při akcích mimo prostory 

školy, jako jsou výlety, různá zábavná odpoledne. Zároveň mají v mnoha zařízeních přístup 

do zařízení – mohou strávit například jedno dopoledne týdně ve třídě a vidět tak své dítě 

v jiném než domácím prostředí. Výbornou pomocí je takzvaný komunikační sešit – učitelky 

do něj  každý den po skončení napíší,  co se ten den dělo,  kdy nastaly obtíže,  záchvaty a 

podobně.  Rodiče  to  samé  činí  doma,  napíší,  jak  probíhal  večer.  Společně  tak  mohou 

dlouhodobě  sledovat  krizové  situace,  pracovat  na  protokolech  získávání  hygienických 

návyků,  rozvoji  komunikačních  schopností  apod.  Mnozí  rodiče  s dětmi  bez  řečových 

dovedností si například dodělávají formace PECS či MAKATON, a podporují tak učitele a 

jejich  dílo.  To  je  velmi  důležité  u  TEACCH   programu  –  pokud  možno  dodržování  i 

v domácím prostředí.
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Součástí TEACCH programu, je systém hodnocení k diagnostice – škála  CARS (Childhood 

Autism Rating Scale),  vytvořen v 80. letech (Schopler,  Reichler,  Renner, 1988). Je určen 

k pozorování  dítěte  staršího  24  měsíců,  v oblastech  sociálních  vztahů,  imitace,  emotivní 

složky, používání vlastního těla, využívání předmětů, adaptace na změny, smyslové vnímání, 

úzkostnost, nonverbální komunikace, intelekt atd. Každý ze sektorů je hodnocen od 1 do 4. 

Totální  skóre  pod 3O je  „neautistické“,  do  37,5  „lehce  a  středně autistické“  a  nad  37,5 

„hluboce autistické“.

Tato škála je poměrně často používána, díky časové nenáročnosti. 

Další součástí TEACCH  programu jsou potom dva profily určené k hodnocení dítěte :

°  PEP-R  ( Psychoeducative Profile Revised) – určen pro děti do 12 let, (1)

°  AAPEP(Adolescent and Adult Psychoeducative Profile) – pro dospívající a dospělé (2)

Tyto profily zkoumají sedm oblastí osobnosti s autismem : 

° nápodoba

° vnímání

° jemná motorika

° hrubá – globální motorika

° koordinace oko – ruka

° kognitivní výkonnost

° verbální vnímání

Uskutečňuje  se  ve  třech  vrstvách  –  přímé  pozorování,  pozorování  při  práci  a  rozhovor 

s rodiči či osobami žijícími s klientem.

Ve  Francii,  kde  systém  péče  o  děti  a  dospělé  s autismem  byl  zejména  medicínský  a 

psychoanalytický,  je  TEACCH  program  dodnes  přijímán  někde  s nadšením,  jinde 

s nedůvěřivostí.  Mnohá  zařízení  přebírají  pouze  určité  části  programu,  celý  program 

vyžaduje přeci jen mnoho organizačních i jiných změn. Značný úspěch však získává zejména 

díky rodičům, jejichž role se oproti psychoanalytickému názoru změnila, a kteří s nadšením 

podporují odborníky a podílejí se na spolupráci.  Dá se říci,  že jeho úspěch je právě díky 

tomu,  že je jedním z prvních vzdělávacích programů,  podporující  celkový rozvoj člověka 

s autismem  a jeho rodiny po celý život.

(1) Schopler, Reichler, Bashford, Lansing, Marcus, 1990

(2) Schopler, Mesibov, Schaffer a Landrus, 1988
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2.4. Systém péče a vzdělávání dětí a dospívajících s     autismem ve Francii  

Situace přístupnosti institucí péče a vzdělávání pro děti, dospívající i dospělé s autismem ve 

Francii je odlišná region od regionu. Samozřejmě ve velkých městech, jako je Paříž, Tours, 

Bordeaux, Nice a další  mají  rodiče mnohem rozsáhlejší  síť poradenských,  medicínských, 

psychologických i edukačních služeb.

Jak  uvádí  ve  své  zprávě  poslanec  Jean  Francois  Chossy,  ve  Francii  v současné  době 

sedmdesát tisíc osob s autismem je v trvalé péči vlastních rodin, či v péči psychiatrických 

klinik.(1)

Podle  Zprávy  Evropské  Komise  sociálních  práv (2),  Francie:….“v  posledních  letech  

nepokročila příliš v zajištění péče a vzdělání osobám s autismem, taktéž stále francouzská  

definice autismu zůstává restriktivní  vůči definici Světové zdravotnické Organizace.“

Pravděpodobně  zejména  díky  hluboké  tradici  psychoanalýzy  je  v určitých  oblastech 

francouzský speciálně pedagogický systém opožděn, přesto však v oblasti péče a vzdělávání 

dětí a dospívajících s autismem již existuje řada zařízení, organizací a asociací, aplikujících 

alternativní a nejnovější přístupy. Zejména medicínský výzkum problematiky autismu, přínos 

francouzských vědců a lékařů  je v posledních letech na vysoké úrovni.

Široká veřejnost je však oproti  ČR poměrně více o problematice informována a s postupem 

doby  je  autismus  rozpoznáván  a  začleňován  do  legislativy.  První  zákon  specifikující 

autismus  jako samostatný  handicap  je  z 11.  prosince  1996 (3),  který  uvádí,že  …“každá 

osoba se syndromem autismu a problémy s ním spojenými, jakéhokoli  věku, má nárok na  

multidisciplinární  péči,  která  je  přizpůsobena  jeho  specifickým  potřebám  a  obtížím,  

s ohledem na stav a věk.

Tato péče může být zprostředkována zařízeními zdravotnickými, pedagogickými, sociálními a  

terapeutickými.“(4) Tento zákon však přinesl obtíže zejména po stránce finanční, neboť bylo 

dodáno  …“v  rámci  možností  finančních  prostředků  zařízení“, což  značně  limitovalo 

možnosti financování.

(1) „La situation des personnes autistes en France“, zpráva pro Národní Shromáždění, J.F. Chossy, září 2003

(2) Zpráva Evropské komise sociálních práv na žádost Asociace Autisme Europe, n°13/2002, 10.březen 2004, 

in Coupechoux, str.162, 203-204

(3) Le loi du 11 decembre 1996 sur les institutions sociales et medico-sociales

(4) In Coupechoux,  „Mon enfant autiste“ Seuil Paris, 2004 ISBN2-02-063839-8, str.163
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Další  oběžníky  z roku  1989,  1991,  1995,  a  1998  upravují  možnosti  umístění  ve 

specializovaných zařízení, a eventuelní školní integraci.(1)

Podle posledního zákona z roku 2004 by nemělo  dnes již existovat  školní zařízení,  které 

nepřijímá handicapované žáky. Školní integrace by měla probíhat zejména v přirozeném a 

domovu co nejbližším prostředí, rodina může zažádat o integraci dítěte do běžného zařízení 

již  od  mateřské  školy.  Taktéž  personál  zařízení  je  povinen  zajistit  adekvátní  péči 

handicapovaným   klientům.  To  vše  v rámci  schopností  dítěte,  na  základě  rozhodnutí 

specialistů, nikdy by však integrace neměla být neuskutečněna jen z důvodu nedostatku míst 

či personálu. Toto znění je velmi idylické, realita je poměrně odlišná.

Plná školní integrace dítěte či dospívajícího s autismem do běžného zařízení je velmi vzácná. 

Chybí  personál a celkově bývá ve třídách běžně ke třiceti  dětem na jednoho učitele,  což 

jakýkoliv individuální přístup znemožňuje.

Poměrně často je však aplikována částečná integrace, to znamená, že žák je například jednou 

týdně, či na několik odpolední integrován do běžného zařízení, většinou na předměty jako 

jsou sportovní aktivity, výtvarná výchova, atd. Často také například dítě s autismem dochází 

do tzv.  Centre de Loisirs,  centra volného času, které jsou zaměřeny na volný čas dětí po 

škole a ve středy.(2)

To vše je v závislosti na úrovni sociability a schopnostech dítěte, realizovatelná je částečná 

integrace velmi často u dítěte s Aspergerovým syndromem či vysocefunkčním autismem.

V souvislosti  s francouzskou  klasifikací  bylo  umisťování  dětí  i  dospělých  s autismem 

zejména doménou zdravotnických a psychiatrických zařízení. To vše se s postupem autismu 

do popředí zájmu pomalu mění, i nadále však zůstávají zařízení, kde jsou například společně 

klienti  s autismem  a  psychickými  poruchami  jako  schizofrenie.  Tímto  zařízením  jsou 

například  Hopital  du  jour, tzv.  denní  nemocnice,  zdravotnické  zařízení.  Toto  zařízení 

poskytuje  či  zajišťuje veškerou péči,  nejen zdravotnickou,  s možností  internátního pobytu 

klienta.

Velikým problémem zůstává péče o dospělé klienty nad 20 let, instituce ve Francii nemají 

dostatek míst a rodiče mnohdy řeší situaci jejich umisťováním do zařízení v Belgii.

V dalších kapitolách  jsou uvedeny instituce či organizace, na které se mohou rodiče ohledně 

komplexní péče o své dítě od předškolního věku až po dospělost, obrátit.

(1) Les circulaires, in Coupechoux, str. 200

(2) Časová dotace výuky je ve Francii odlišná od naší, děti jsou od první třídy každý den ve škole do 15.30, mají však 

volné středy, některé školy praktikují i sobotní dopolední výuku, prázdniny jsou častěji, 14 denní jednou za dva  

měsíce. 
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2.4.a) Nadace, asociace a organizace 

Rodiče  mohou  v první  řadě  kontaktovat  svého  pediatra,  který  je  nasměruje  k dalším, 

komplexním vyšetřením – pedopsychiatrické, v centrech zdravotně – sociálních, 

zdravotně-psychologických,  či   zdravotně  –  psychologicko  -  pedagogických.  Je  to  tedy 

kolektiv  odborníků,  který  vytvoří  komplexní  diagnózu  a  na  jejím  základě  doporučí 

nejvhodnější cesty péče,  výchovy a vzdělávání s ohledem na specifika a potřeby dítěte,  a 

vzhledem  k   lokálním  možnostem.  Další  možností  je  obrátit  se  přímo  na  jednotlivé 

organizace, asociace, a dnes již v každém velkém městě funguje tzv. Centrum informací o 

autismu (1), které zprostředkovává kontakt a konzultace s odborníky, pořádá různé osvětové 

akce, vede informační centrum s knihovnou a videotékou.  

K jakémukoliv  umístění  v zařízení  je  potřeba   tripartitní  spolupráce  –  rodiče,  kolektiv 

profesionálů a Departementální Komise Speciálního vzdělávání (CDES) (2).

Tyto  komise  vznikly  na  základě  Zákona  ze  30.června  1975,  jsou  zařízením  lokálním 

v každém departementu. Určeny jsou dětem s autismem (a jiným handicapem ) od narození 

do věku 20 let. 

Její  činností  je specifikace  diagnostiky,  určení  míry handicapu a znevýhodnění,  na jejich 

základě  určuje  možnosti  finančních  příspěvků  a  přídavků  (3).  Dále  rozhoduje  o  vydání 

Invalidního průkazu,  a  zejména  napomáhá  v orientaci  dítěte  k nejvhodnější  formě péče a 

vzdělávání.

Další  komisí,  která červnovým zákonem 1975 vznikla  je  Technická komise orientace a 

profesního zařazení (COTOREP)(4), zaměřená na dospělé osoby s handicapem od 20 let, 

podporující  aktivní  život,  napomáhá  v hledání  zaměstnání,  profesní  orientaci,  poskytuje 

poradenství v oblastech finančních přídavků a informuje o možnostech umístění v zařízení či 

pobytových institucích, či dalších možnostech bydlení.

(1) Centre de ressources autistes, ve městech jako Paříž, Brest, Reims, Montpellier, Tours.

(2) CDES – Comission départementale d´éducation Specialisée

(3) Allocations – příspěvky financované státem, např. kompenzační, na vzdělání, na domácí péči,

 pro osamělého rodiče, na speciální vzdělávání, atd.

(4) La Comission technique d´orientation et de reclassement proffesionnel

Jana Smolíková 32



Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra speciální pedagogiky
Jednou  z nejstarších  a  nejznámějších  asociací,  působících  i  v oblasti  osob  s autismem  je 

bezesporu Národní Unie asociací rodičů a přátel osob s Mentálním postižením

(UNAPEI  –  Union  Nationale  des  associations  de  parents  at  amis  de  personnes 

handicapées mentales ).

Tato unie funguje již od roku 1960. Sdružuje sedm set padesát  lokálních,  oblastních   či 

regionálních  asociací  a  zaštiťuje  na  dva  tisíce  dvě  stě  institucí  a  služeb  péče  o  osoby 

s mentálním  postižením.  Nabízí  veškeré  poradenské  služby  v oblastech  sociálních, 

medicínských,  pedagogických,  psychologických  i  právních.  Pořádá  i  formace  určené 

veřejnosti, konference a semináře na určitá témata ( například  v listopadu roku 2004 to byl 

v Paříži na Université René Descartes víkend na téma Osoba s autismem ve městě ), setkání 

rodičů a profesionálů,  vede informační centrum s dokumentací,  literaturou a publikacemi 

k problematice.

Autisme France je další asociací, která sdružuje na šedesát partnerských asociací ve více než 

osmdesáti  departementech  po  celé  Francii.  Působí  od  roku  1989.  Jejím  zástupcem  je 

v každém departementu delegát ve vedení regionu. 

Autisme France pomáhá při  kreaci  a podpoře speciálně  pedagogických projektů,  a  jejich 

realizaci  v zařízeních  a  institucích.  Nabízí  také krizová centra  s poradenstvím pro rodiče, 

informacemi  o  autismu,  dokumentaci.  Zejména  je  však  zaměřena  na  profesionály  a  na 

instituce a zařízení, jejich informovanost a profesní růst.

Jednou z dalších asociací,  která vznikla v roce 1985, je  Pro AID Autisme, spadající  pod 

UNAPEI (viz. výše), a člen mezinárodní asociace  AUTISME Europe.  O její založení se 

zasloužil otec dítěte s autismem, který v jejím čele stojí dodnes.

Pro AID Autisme nabízí profesní formace, má například od roku 1992 povolení  k formaci 

TEACCH  programu,  kterému  se  tato  asociace  značně  věnuje  –  publikuje  literaturu  o 

TEACCH programu, podporuje jeho aplikace. Vydává také vlastní časopis „La Forteresse 

eclatée“, jehož název je inspirován  knihou G.Mesibova. Tato asociace také zřídila několik 

zařízení, ve většině z nich je aplikován právě TEACCH program. 
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Federace  Sésame Autisme,  je  jednou z nejdéle  působících  asociací,  od  roku 1963.  Tato 

federace čítá na dvanáct  set  rodin ve třiceti  regionálních či  departementálních asociacích. 

Spadá  pod  UNAPEI,  a  je  jedním  ze  zakladatelských  členů  asociace  Autisme  Europe. 

Zároveň je členem Národní rady v poradenství osob s handicapem (CNCPH)(1), a tímto tedy 

konzultována pokaždé vládou při vytváření či úpravě zákonů.

Federace také podporuje výzkum v oblasti autismu, a vytvořila dvacet pět struktur péče o 

osoby s autismem: osm denních center, čtyři specializované třídy při elementárních školách,  

devět institucí s internátem, dvě centra podporovaného zaměstnání a servis služeb asistence  

dospělým s autismem.

Jednou z posledních asociací,  kterou v mé práci zmíním je  ARAPI-  Association pour la 

recherche sur l´autisme et la prévention des inadaptions = Asociace pro výzkum autismu 

a prevenci nepřizpůsobivosti. Asociace vznikla v březnu 1983 na iniciaci skupiny rodičů a 

profesionálů.

Jejím  cílem  je  podpora  a  rozvoj  výzkumu  autismu  a  aplikace  nejnovějších  vědeckých 

poznatků., a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní kooperaci. Asociace vydává vlastní 

vědecký bulletin, organizuje konference a semináře a nabízí formace jak profesionálům z řad 

vědců v rámci celoživotního vzdělávání, tak i studentům třetího cyklu.

Ve  Francii  působí  veliká  řada  dalších  asociací  a  nadací,  která  do  svého  pole  působení 

zahrnuje i problematiku autismu. 

Za  zmínku  stojí  jistě  finanční  projekt  Nadace  France  Telecom,  která  trvale  finančně 

podporuje  zejména  kulturní  aktivity,  jako je  festival  FUTUR COMPOSÉ (viz.  kapitola 

3.1.),  či květnové Dny Autismu, nebo Federace Autisté bez hranic (  Féderation Autistes 

sans Frontiéres),  která vytvořila ve spolupráci s kolektivem profesionálů projekt integrace 

do škol s názvem „School Coaching“(2) a přípravu na povolání „Job Coaching“(3), v rámci 

evropského programu „Educautisme“.

(1) CNCPH = Conseil national consultatif des personnes handicapées

(2) Gattegno, M.P.: „Programme  School  Coaching“,  Cahiers  d´Orthoponie,  Expansion  Scientifique  Francaise 

2001 

(3) Gattegno, M.P.: „Job Coaching“, Approche Neuropsychologique des apprentisages chez l´enfant, 2001

Rogé, B.

2.4.b) Domácí péče a služby
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Domácí  péče  je  strukturou  určenou  k podpoře  reintegrace  dítěte  do  jeho  přirozeného 

prostředí, tedy rodiny a školy,  to vše za trvalého zajištění zdravotní péče, vzdělávání  a další 

potřebné podpory. Speciálně pedagogická a zdravotní péče v domácnosti – SESSAD 

( Service d´éducation spéciale et de soins á domicile) je určena rodinám s dítětem do šesti 

let, s následnou evidencí do dvaceti let. Od narození do šesti let navštěvují odborníci z centra 

rodinu,  podávají  potřebné  informace,  pomáhají  s kontakty  na  instituce  a  odborníky,  radí 

s problémy, zároveň pracují na diagnostice a rozvoji autonomie dítěte. Podílí se eventuelně 

na školní docházce dítěte, konzultují s pedagogem a dalšími profesionály zařízení, do něhož 

dítě dochází. Celkově je tato péče srovnatelná s našimi středisky rané péče. 

Multidisciplinární  tým  profesionálů  těchto  služeb  tak  poskytuje  rodině  kolektivní  péči 

poradenskou,  psychologickou,  zdravotní  i  speciálně  pedagogickou.  To,  že  pracovníci 

navštěvují  převážně klienty v domácím prostředí,  napomáhá také  rozvoji  vztahu rodičů i 

ostatních členů rodiny k dítěti  s autismem,  a vyžaduje jejich aktivní  kooperaci na rozvoji 

dítěte. 

Rodiče mají možnost zažádat o příspěvek na hlídání dítěte v domácnosti AGED (Allocation 

de garde d´enfant á domicile) – na oddělení rodinných přídavků  místního sociálního úřadu. 

Přídavek je určen zaměstnaným rodičům dítěte od 0- 6 let. (1)

(1) Mateřská dovolená je ve Francii o mnoho kratší  – oficielní placená je pouze 6 – 8 týdnů. Další pobyt  matky  

s dítětem doma je tedy na  finanční náklady rodiny, s pomocí různých přídavků, u druhého a třetího dítěte. Na 

rodičovskou dovolenou však může jít i otec, který má jinak  podle zákona, pokud matka zůstává na mateřské,  

nárok na 10 dní placeného volna – tzv. „ congé paternel“.

Francouzští rodiče tedy poměrně často využívají služeb chův, což je zde oficiální  certifikované povolání, či jeslí,  

spadajících pod ministerstvo zdravotnictví. Je to však poměrně komplikované, chův je nedostatek a míst v jeslích 

taktéž.  Mnoho matek tak zůstává doma s dětmi. 

2.4.c) Předškolní péče
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Předškolní péče o dítě s autismem je ve Francii poměrně složitá. Možností je sice několik, to 

vše v závislosti na úrovni schopností dítěte, a zejména na lokálních podmínkách. Aktuálně 

neexistují samostatná specializovaná zařízení pro děti s postižením předškolního věku.

Rodiče tak mají možnost buď částečné či plné integrace do běžné mateřské školy – buď do 

„Le  Jardin  d´enfants“, které  jsou  určeny  dětem od  3  do  6  až  7  let.  Tyto  školky  jsou 

zaměřeny na předškolní  přípravu  na školní  docházku,  s různými  aktivitami  jako plavání, 

společenské  a sportovní hry, činnosti na podporu fyzického i psychického rozvoje dítěte, atd.

Další možností je potom „La halte-garderie“,  cosi jako jesle spojené  s mateřskou školou, 

určené dětem od tří měsíců do šesti let. Také zde je vše zaměřeno na celkový rozvoj dítěte.

Obě  zařízení  zároveň  nabízí  eventuální  možnost  zdravotní  rehabilitace,  fyzioterapie, 

logopedie, atd.

O  integraci  do  zařízení  rozhoduje  ředitel  instituce  v kooperaci  s kolektivem  a  rodiči, 

eventuelně s dalšími zařízeními, která mají dítě v péči. Společně také vytvářejí eventuelní 

individualizovaný výchovně vzdělávací program.

Centrum  dětské  zdravotně-sociální  péče  (CAMSP  –  Centre  d´action  medici-social 

précoce), je určeno dětem se sensoriálním, motorickým či mentálním handicapem od 0 do 

šesti let.

Prací  centra  je  provádění  depistáže,  a  systematická  ambulantní  péče,  s cílem  docílit  co 

nejvyšší sociální a edukační adaptace dítěte v jeho přirozeném prostředí. Pracovníci center 

docházejí  zároveň i  do domácností  a  následně do dalších  zařízení,  kde je  dítě  umístěno. 

Kolektiv  profesionálů  je  složen  z lékařů,  pomocného  zdravotnického  personálu, 

rehabilitačních  pracovníků,   psychologů,  a  sociálních  asistentů.  Za  spolupráce  rodičů 

vytvářejí  zdravotní,  výchovný  a  vzdělávací  program dítěte,  nabízejí  alternativy  umístění 

dítěte do dalších specializovaných zařízení. V těchto zařízeních eventuelně dále spolupracují 

s kolektivem. Centrum by mělo zůstávat s klientem v kontaktu ještě tak přibližně tři roky po 

ukončení jeho služeb rodině.
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Další možností pro dítě s autismem předškolního věku  je IME – Institut Médico-educatif, 

zdravotně vzdělávací institut. Je pro děti od 3 let, s možností až do 20 let, a toto zařízení je 

vyloženě  specializováno  na  určitý  druh  postižení.  Fungují  tak  IME  pro  děti  a  mládež 

s autismem ( podrobněji viz kapitola 3.1. a 3.2. ). Tato zařízení jsou zaměřena na celkový 

fyzický i psychický rozvoj dítěte, posilují jeho autonomii a rozvoj schopností, s poskytnutím 

veškerých  pedagogických,  speciálně  pedagogických,  psychologických,  terapeutických  a 

dalších služeb. Umístění do IME je tedy možné již od věku 3 let dítěte, realita je však taková, 

že většinou dítě do toho zařízení nastupuje přibližně ve věku šesti let, po předchozí domácí 

péči, či z center dětské zdravotně-sociální péče.
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2.4.d) Zařízení a instituce pro školní věk a dospívající s     autismem  

Povinná školní docházka je ve Francii stanovena zákonem “Loi Ferry“ z roku 1882 na 10 let, 

od  6  do  16  let.(1)   Její  realizace  je  však  vzhledem  k individuálním  potřebám  dítěte 

s autismem poněkud odlišná od toho, co je psáno v zákonech. 

Ve většině případů nejde tedy o  klasická zařízení školského typu, ale instituce zaměřené na 

komplexní rozvoj osobnosti člověka s autismem, poskytující veškerou péči od medicínské až 

po vzdělávací.

Jednou  z možností,  uplatňovaných  zejména  u  dítěte  s vysocefunkčním  autismem   či 

Aspergerovým syndromem, je plná či částečná integrace do běžného školního zařízení. 

Od roku 2002 je ve Francii aplikován Individuální vzdělávací program (PEI – Programme 

éducatif individualisé) v kooperaci klienta a rodiny, zatím však bohužel funguje víceméně 

ve sféře sociální  a  ne v edukační.  Roku 2OO5 byl  vydán zákon o školní  docházce  žáků 

s postižením ( Loi du 11.Fevrier 2005 Sur scolarisation des eléves handicapées ). Projekt 

inkluze  a  integrace  do  běžných  základních  škol  je  však  bohužel  teprve  v nesmělých 

počátcích,  chybí  podpora  vlády  a  spolupráce  jednotlivých  školských  zařízení,  mnohdy  i 

rodiče dávají přednost umístění dítěte do specializovaného zařízení. Problémem je také počet 

dětí,  v klasické  třídě  základní  školy  bývá  až  třicet  žáků  na  jednoho  učitele,  jakýkoliv 

individuální  přístup je tedy bez osobní asistence téměř nemožný.  Často tato situace bývá 

řešena například rodičem, tyto případy jsou však vzácné.

Variantou mnohem přijatelnější jsou Integrované třídy – Les classes intégrées. Jde o třídu od 

šesti do deseti žáků s postižením, která je součástí klasické základní školy. Vede ji speciální 

pedagog a asistent pedagoga. Během dne mohou být děti na část aktivit začleněny do jiných 

tříd, v závislosti na jejich úrovni handicapu. Zároveň si děti zvykají na kolektiv jiných dětí – 

děti  zdravé na děti  s postižením a naopak.  Mají  společné přestávky,  jedí  spolu v jídelně, 

podílejí se například na sportovních, výtvarných a dalších volnočasových aktivitách. Cílem 

těchto tříd je co nejvyšší míra integrace žáků do vzdělávacího procesu.

 (1) 1882,  Loi  Ferry,  který  ustanovuje  povinnou  školní  docházku,  vzdělání  zdarma  všem,  a  neupřednostňování 

náboženství ve výuce. Upraveno zákonem z 23.4. 2005 č. 2005-380, „Loi Fillon“
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Aby  tyto  třídy  mohly  vzniknout,  je  potřeba  dohody  mezi  asociací  rodičů,  školním 

inspektorem, ředitelem školy  a místními zástupci.  Škola má možnost zažádat o přidělení 

speciálního pedagoga a asistenta, a o finanční dotace na ně. (1)

Další možností jsou tzv. „třídy školní integrace“ (CLIS – La classe d´intégration scolaire),

která je určena  dětem s určitým druhem handicapu. Může být naplněna do počtu dvanácti 

žáků, kteří se učí podle běžných školních osnov, za použití alternativních metod a přístupů 

přizpůsobených možnostem každého dítěte.  Tyto  třídy vznikají  často ve specializovaných 

zařízeních,  třída  může  být  vedena  jak  speciálním  pedagogem  –  učitelem,  tak  učitelem 

klasickým se speciálně pedagogickým minimem.

Jednou v současné době z nejvyužívanějších variant celkové péče o školní věk a dospívající 

s autismem jsou zařízení IME (Institut médico – educatif – zdravotně vzdělávací institut)

a IMP (Institut médico- pédagogique – zdravotně pedagogický institut).

Posláním těchto zařízení je zajištění vzdělávání a poskytnutí veškeré péče dítěti s postižním. 

Jednotlivá zařízení IME a IMP bývají někdy specializována na jeden druh postižení,  fungují 

tedy např. pro děti se zrakovým, sluchovým či mentálním postižením, a samostatné pro děti a 

dospívající  s autismem.  Jinak zařízení  přijímají  děti  s různým postižením.  Spodní  hranice 

věku je již od tří let, většinou však děti začínají do zařízení docházet až od 6 let či později. 

Ukončení docházky je ve 20 letech. O umisťování dětí do těchto zařízení rozhoduje na žádost 

rodičů a na základě celkové diagnostiky dítěte CDES  (Departementální komise speciálního 

vzdělávání, viz str. 32 ).

Instituty spadají pod Ministerstvo školství a  DASS ( Direction des affaires sanitaires et 

sociales  –  Odbor  sanitárních  a  sociálních  záležitostí  ),  a  náklady  na  dítě  jsou  hrazeny 

sociálním a zdravotním pojištěním rodičů, vedení zařízení je hrazeno většinou zakládající 

nadací či asociací. 

Tyto instituty poskytují kompletní péči – zdravotní, speciálně pedagogickou a vzdělávací, 

terapeutickou, poradenskou a další.  Personál je složen z psychologů, psychiatrů, speciálních 

pedagogů  a  asistentů,  učitele,  zdravotnického  personálu,  fyzioterapeutů,  logopedů, 

eventuelně dalších pracovníků. Více o těchto zařízeních v kapitolách 3.1 a 3.2.

(1) Zaměstnání speciálního pedagoga  se poněkud liší od toho našeho:

odlišuje se Speciální pedagog – učitel  – Instituteur Spécialisé

Speciální pedagog – coby odborný vychovatel – Éducateur spécialisé, Moniteur specialisé. 

Zaměstnanci jsou stejně jako klasičtí učitelé regionálně přidělováni, tzn. je jim určeno, kde budou učit.

Jana Smolíková 39



Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra speciální pedagogiky
Možnou alternativou pro dospívajícího klienta s autismem jsou IMPRO 

( Institut médico-professionnel – institut  profesní orientace ).  Tato zařízení  jsou určena 

klientům od 14 do 20 let, a nabízí vzdělávání a profesní orientaci s následnou formací, to vše 

se  zaměřením  zejména  na  rozvoj  osobní  autonomie  klienta.  Klienti  mohou  poté  dále 

pokračovat v práci například v zařízeních  CAT 

( Centre d´aide par le travail – Specializovaná centra, pracovní ateliéry), či v chráněných 

dílnách (Travail en milieu protégé).

V poslední době se rozvíjí trend zařízení s možností internátního ubytování klientů, který je 

velmi vítán zejména ze strany rodičů. Jedním ze zařízení, které stálo u zrodu této varianty 

péče o klienty s autismem, je právě IME Alternace v Bourg - La – Reine, na předměstí Paříže

(viz kapitola 3.1., strana 42).
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3. Praktická část

Jak, a s jakým efektem jsou ve Francii jednotlivé metody  a TEACCH program uvedeny do 

praxe  přibližuje popis dvou zařízení, ve kterých jsem díky celoročnímu studiu s programem 

Sokrates na IRTS v Paříži měla možnost vykonávat dlouhodobé praxe. V každém ze zařízení 

jsem strávila dobu plně dostačující pro orientaci v systému, organizaci práce, a vedení aktivit. 

Prvním ze zařízení je IME (1) Alternance, v Bourg-la-Reine, kde jsem strávila více než čtyři 

měsíce. Druhým zařízením potom je  IME „Notre école“(1), aplikující TEACCH program. 

Další součástí jsou případové studie několika klientů, se kterými jsem dlouhodobě pracovala 

a  mohla  tak  zhodnotit  účinnost  jednotlivých  metod  a  přístupů  zvolených  vzhledem 

k potřebám dítěte, a jejich vliv na  individuální vývoj klienta. Na základě několikaměsíčního 

pozorování  a  každodenní  úzké  spolupráce  s klienty  jsem  měla  možnost  získat  značné 

množství informací. (2) 

Zvolila  jsem takové případy,  u  kterých byly  buď aplikovány některé  z metod  popsaných 

v teoretické  části,  ale  i  případy  určitým  způsobem  zajímavé  a  výjimečné,  hodnotné  a 

přínosné  do  další  praxe.  Každého  z uvedených  respondentů  jsem  měla  možnost  poznat 

v každodenních situacích jak v zařízení, tak u některých i v domácím prostředí, díky domácí 

výpomoci a osobní asistenci v rodinách. 

Studie jsou výsledkem dlouhodobého pozorování zaměřeného na jednotlivé oblasti osobnosti 

dítěte  s autismem  ve  školním  (institučním)  prostředí,  které  jsem  u  každého  případu 

zaznamenávala do předem připravených tabulek.  Tyto tabulky jsou překladem souboru  k 

pozorování dítěte s autismem určeného pedagogům a specialistům z knihy Charlese Juhela 

„Osoba s autismem a Aspergerův syndrom“(3) (viz. Přílohy I., strana 79)

(1) IME – Institut médico-educatif

(2) Slovo  klient  je  zde  bezpochyby  na  místě,  neboť zařízení,  ve  kterých  jsem svá  pozorování  prováděla  nejsou 

klasickým  školním  prostředím,  ale  institucí  poskytující  komplexní  systém  služeb  od  rehabilitačních,  

zdravotnických až po výchovně vzdělávací. 

     Ve francouzštině je používáno slovo „usageur“, tedy cosi jako „využívatel služeb“

(3) Juhel, J.CH. La persone autiste et le syndrome d´Asperger  Université Laval 2003, ISBN 2-7637-7922-0
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Zároveň jsem v obou zařízeních měla k dispozici osobní spisy klientů, speciální pedagogové 

mi podávali potřebné informace a absolvovala jsem nejméně jeden rozhovor s rodiči každého 

klienta.

Jména všech respondentů případových studií jsou změněna, z důvodu zachování soukromí. 

Veškeré  pozorování,  komunikace  a  testování   probíhaly  buď  se  souhlasem  respondentů 

samotných, či jejich rodičů.
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3.1. IME Alternance, Bourg – La – Reine (1)

Tento  institut  v srdci  jižního  předměstí  Paříže  vznikl  v roce  1993,  založen  současnou 

ředitelkou Catherine Allier, a asociací APRAHM Autisme (Association pour la recherche 

et  la  création  de  structures  pour adolescents  handicapés  mentaux sans  autonomie - 

Asociace  pro  výzkum  a  vytváření  struktur  pro  adolescenty  s mentálním  postižením  bez  

autonomie).  Asociace vznikla o tři roky dříve, v kooperaci paní Allier, týmu odborníků ze 

sektoru zdravotnictví a speciálního vzdělávání, a rodičů dětí s autismem. V roce 1997 pak 

pod záštitou asociace vzniklo další IME Alternace v centru Paříže, jedna pobytová instituce 

pro dospělé Aletrnat Antony (2001), a v současné době je v realizaci projekt spolubydlení 

dospívajících klientů s autismem – hudebníků, kteří mají společnou hudební skupinu. Projekt 

se jmenuje ALTERNOTE, a zařízení poběží od ledna roku 2007. 

Základním popudem k vytvoření IME byla nedostatečná struktura pro děti s autismem bez 

autonomie. Tedy takové klienty, kteří díky svému handicapu, kvůli problémům s chováním a 

sociálními vztahy, byli vyloučeni z jakéhokoliv vzdělávacího prostředí, specielně ze škol. 

Dalším důvodem byly i velmi časté obtíže,  které nastávají,  pokud dospívající  s autismem 

dosáhne  dospělosti.  Náhle,  ze  dne  na  den,  je  vytržen  ze  svého  navyklého  prostředí  – 

málokterá rodina si může dovolit každodenně se starat naplno. Chráněných dílen a bytů je 

nedostatek, a dospělí klienti s autismem bývají umisťováni do pobytových zařízení a ústavů, 

vzdálených od domova, velmi často v Belgii, protože kapacita těchto institucí ve Francii je 

velmi nedostatečná.

Cílem Alternance je pomoci přes všechny obtíže těmto klientům rozvíjet vlastní osobnost, 

nalézt  vlastní  místo  ve  společenském  životě.  A  zároveň  je  autonomii  učit,  a  pomalu 

propracovaně  klienty  připravit  na  samostatný  život  v dospělosti  –  se  všemi  radostmi  i 

strastmi,  které přináší. To vše díky internátní péči – klient tráví jednou za tři neděle celý 

týden v zařízení, což umožňuje jak jeho rodině, tak jemu samotnému, na osobní autonomii 

pracovat.

Pro  rodinu  to  bývá  zároveň  jakási  forma  „úlevy“  –  neustálá  péče  o  dítě  s autismem  je 

vyčerpávající,  a  rodič  má  právo  si  trochu  „vydechnout“,  aniž  by  měl  pocit  že  své  dítě 

zanedbává.  Navíc  v období  dospívání  se  u  klientů  s autismem  poměrně  často  objevují 

agresivní projevy – které jsou často obraceny zejména proti rodičům. Rodič tak může vše 

konzultovat s odborníky zařízení a eventuelně s nimi pracovat na zlepšení situace.

(1) IME – Institut médico-éducatif
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Cílem Alternance jsou : 

° Rozvoj  samostatnosti a autonomie každého klienta v nejvyšší  možné míře.

° Pomoc  s personalizací  vývoje  každého  klienta  jako  individuality:  Rozvoj  jeho 

schopností, dovedností, a návyků, v oblastech vzdělávání, kultury a  tělovýchovy.

° Dostupnost zdravotnické a psychologické péče, kdykoliv je zapotřebí.

° Začlenění do společnosti, rozvoj socializace.

° Navázání vztahů, kontaktů, interakce s vrstevníky stejného věku , sdílení aktivit. A to 

jak uvnitř instituci, tak i mimo ni.

° Trvalý vztah s rodinnými příslušníky a místo v rodině

° Kulturní aktivity ve spolupráci  s kulturními asociacemi

° Spolupráce a nepřetržitá komunikace s jinými zařízeními.

To vše za kooperace celého týmu zaměstnanců a pomoci externích spolupracovníků.

3.1.a) Odborný personál

 Tým zaměstnanců tvoří:

Ředitelka a její  zástupce

Sekretářka ředitele

Psychiatr – na poloviční úvazek

Psychologové 

Speciální pedagog – učitel

Speciální pedagogové – vychovatelé 

Fyzioterapeutky ( Psychomotorika)

Zdravotnice

Logoped

Pomocný personál

Personál   je  odborně  proškolený,  má  specializované  vzdělání.  Průběžně  si  zaměstnanci 

vzdělání  doplňují  v rámci   celoživotního  vzdělávání.  Absolvují  další  formace,  které  jsou 

zčásti  hrazeny,  a  podporovány vedením zařízení.  Na multidisciplinární  spolupráci  je  zde 

kladen  veliký  důraz,  zaměstnanci  veškeré  problémy  konzultují  s ostatními.  Velikým 

pozitivem je také značný podíl mužů mezi speciálními pedagogy.
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Každý z odborných speciálních pedagogů a učitelem je zároveň tutorem několika klientů. 

Stará se o veškerou dokumentaci svých svěřenců, konzultuje s nimi jejich problémy, jednou 

týdně  je  vyhrazeno  celé  odpoledne  na  probrání  veškerých  potřebných  záležitostí.  Pokud 

klienta čeká zdravotnické či jiné vyšetření, je to právě jeho tutor, který spolu se zdravotnicí 

klienta doprovází. 

Pedagog  je zároveň zprostředkovatel  komunikace  zařízení  s rodinou, která je pro rozvoj 

klienta velmi důležitá. Rodiče se tak obracejí přímo na pedagoga, ten jim podává potřebné 

informace o dění  v  instituci,  udržuje stálé  kontakty.  Usnadňuje to  tak  přístupnost  rodičů 

k veškerým informacím, a umožňuje navázání bližšího kontaktu s rodinou.

Veškerý odborný personál se schází dvakrát týdně na pedagogické poradě. Jednou týdně je 

tato porada nejprve se všemi klienty – a to v pátek odpoledne, kdy se zhodnotí běh celého 

týdne, každý klient má možnost promluvit o svých problémech. Připomínají se také důležité 

události následujících dnů a týdnů, což je klientů s autismem velmi důležité. Poté se sejde 

ještě veškerý personál bez klientů. Jednou za čas je tato porada věnována jednomu z klientů – 

tutor se sejde s rodiči, všichni v zařízení se vyjádří o jeho pokrocích, problémech, stanoví se 

další cíle a postupy práce. 

Kromě odborného personálu je Alternance velmi otevřena veškerým studentům na praxi a 

stážistům všech profesí. Jejich pomoc je využívána v mnoha individuálních aktivitách a paní 

ředitelka sama velmi podporuje autonomní práci praktikantů s klienty.

V současné době je v zařízení dvacet klientů s autismem ve věku od 14 do 20 let.

Každý klient stráví v zařízení určitou zkušební dobu – od několika týdnů do dvou měsíců.

Na  jeho  základě,  spolu  s podklady  z předchozích  zařízení,  je  zjištěno,  jaké  jsou  jeho 

kompetence a je vytvořen jeho výchovně vzdělávací program. Na tom má klient možnost se 

podílet sám – tzn. projevit zájem o určité aktivity, tuto možnost má i v průběhu dalších let.

Výchovně vzdělávací program klienta je utvářen za kolektivní spolupráce všech odborníků 

v zařízení, s aktivní kooperací rodičů.

Každý klient má tedy stanoven svůj individuální výchovně vzdělávací plán, týdenní rozvrh 

s veškerými aktivitami  v zařízení i mimo něj.
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3.1. b) Chod zařízení

Alternance je otevřena celý týden, klienti  kteří  jsou na externátu docházejí  každý den od 

pondělí  do pátku  od 9.00 do 16.00 hodin,  o víkendu zůstává pouze internát.  Zařízení  je 

zavřeno  pouze  celý  měsíc  srpen,  jinak  funguje  nepřetržitě  celý  rok,  v období  různých 

prázdnin je otevřen jen internát.

Klienti  jsou do a  ze  zařízení  doprovázeni  buď osobními  asistenty či  rodiči,  nebo je  zde 

možnost využití svozu klientů minibusy. Náklady na tuto dopravu jsou hrazeny z prostředků 

asociace APRAHM. 

3.1.c) Organizace dne 

Každé ráno se všichni klienti sejdou se všemi pedagogy  v hlavní místnosti na komunikačním 

setkání. Sedí se v kruhu a setkání je vedeno jedním z pedagogů – každý postupně má slovo, 

možnost  říci,  co  dělal  předchozí  večer.  Vedoucí  pedagog   klade  otázky,  u  klienta  bez 

řečových schopností   je  i  přesto ponechána chvíle  na vyjádření  –  mnohdy za intervence 

tutora, který má informace od rodičů ( ví tak například že klient byl na návštěvě, v kině, atd.). 

Klient má však možnost  se projevit  i  fyzicky – například si  stoupnout doprostřed kruhu, 

poskočit. To vše však jen v momentu, kdy je mu dáno slovo. Klient se tak učí komunikaci v 

kolektivu, interakci,  ví že není sám, je učen sebeovládání.

Následují praktické informace – datum, den, měsíc, počasí venku. To vše za pomoci tabule, 

na kterou jsou pomocí suchých zipů připevňovány fotografie a piktogramy. Jeden z klientů 

vždy tyto informace vysloví a připevní na tabuli.

Dalším krokem je dopolední rozvrh. Rozvrh je předem připraven vedoucím pedagogem, za 

ochotné pomoci klientů, na tabuli na stěně. ( viz. foto Příloha 1 ) 

Každý má svou fotografii, která je připevněna k činnosti, kterou bude vykonávat. 

Obrázky jsou rozmístěny v tomto pořadí, v řadě zleva doprava : 

1. činnost

2. pedagog, který činnost vede + eventuelně praktikant

3. klienti
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Také  rozvrh  je  přečten  vždy  jedním  z klientů,  pedagogové  dbají  na  to,  aby  se  klienti 

prostřídali. U této činnosti je cílem slovní projev, výstup před ostatními,  sociální vztahy – 

klienti znají jménem všechny své kamarády, pedagogy. Mají zároveň přehled, kdo vykonává 

jakou činnost.

Po ukončení komunikačního setkání se klienti rozcházejí na jednotlivé aktivity. Zařízení je 

velmi dobře zařízeno – každý z pedagogů má svou místnost, v zahradě institutu je několik 

chatek, sloužících jako jednotlivé učebny (viz. foto Přílohy II ). Pedagogové se tak naplno 

mohou věnovat klientům, buď individuálně, nebo v malých skupinkách dvou až tří. Pouze 

například sportovní či kulturní aktivity mimo instituci bývají pro větší skupinu klientů. 

Každý z klientů má tak minimálně jednu činnost dopoledne a jednu odpoledne, ve většině 

případů však klient během půl dne absolvuje dvě až tři činnosti, po 45 minutách až hodině.

V poledne se všichni společně schází na oběd. Zařízení má vlastního kuchaře, který velmi 

dbá na správné a zdravé složení stravy. Klienti mu také každý den pomáhají, v rámci aktivity 

„Vaření“,  kdy samostatně  za  dozoru  pedagoga  připravují  jeden z chodů.(více  v kapitole 

2.5.d) Aktivity )

U oběda sedí klienti společně s pedagogy – stoly jsou uspořádány po čtyřech, u každého stolu 

vždy jeden dospělý. Klient si může však sednout podle chuti, každý den k jinému stolu.

Po obědě je hodinová siesta,  kdy klient má možnost  dát si kávu, číst,  poslouchat  hudbu, 

zahrát si videohry.

Poté se všichni znovu schází v hlavní místnosti, kde se probírá rozvrh odpoledne. Následují 

odpolední aktivity, většinou více relaxační, nežli dopoledne.

Po skončení  aktivit  se  klienti  rozcházejí  domů,  ty,  kteří  zůstávají  na  internátu,  přebírají 

internátní vychovatelé.

Internát

Na internátu jsou všichni klienti zařízení jednou za tři neděle, vždy ve skupince pěti až šesti. 

Cílem  této  koncepce  je  rozvoj  samostatnosti  a  příprava  na  autonomní  život  klienta  s 

autismem v dospělosti  v nejvyšší  možné míře.  Alternance  byla  jedním z prvních zařízení, 

které  začalo  praktikovat  tento způsob,  nyní  je  mnoho zařízení,  které  se snaží  o  podobné 

projekty. 
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Klient  spolu  s vychovateli  vede  klasický  život  adolescenta.  Bydlí  společně  na  pokojích, 

zvykají si na bydlení s vrstevníky.  Společně se účastní různých kulturních akcí, chodí do 

kina, na koncerty, nakupovat. Klienti se učí si sami uvařit. Každý den jsou vedeni k péči o 

tělo  –  vychovatelé  dohlížejí  na  dodržování  hygienických  návyků,  dívky  například  mají 

jednou týdně „Zkrášlovací hodinku“, kdy si dělají pleťové masky, lakují nehty.  Dospívající 

s autismem zde tak vedou plnohodnotný život jako kdokoliv z vrstevníků stejného věku. 

Zároveň  je  tento  systém  velmi  nápomocen  rodičům,  kteří  si  mnohdy  právě  v období 

adolescence  se svým dítětem s autismem nevědí rady, řešíc například problémy agresivity, 

nebo nedostatek času z důvodu zaměstnání a dalších okolností. Stálá péče o dítě s autismem 

je pro rodinu mnohdy velmi vyčerpávající, rodiče si velmi často kladou otázky ohledně další 

budoucnosti svých dětí. V tomto případě ví, že dítě se o sebe dokáže alespoň trochu postarat 

samo. 

U  těžších  případů  je  to  pak  i  jen  fakt,  že  klient,  v dospělosti  umístěný  do  některých 

pobytových zařízení, nebude tolik trpět odloučením od rodiny.

 

3.1. d) Aktivity

Zařízení není vedeno jako klasická škola, ale nabízí  kompletní sestavu různých aktivit od 

vzdělávacích až po relaxační, reedukační a terapeutické:

Škola

Školní aktivity vede Speciální pedagog – učitel. Ne všichni klienti zařízení aktivitu absolvují, 

snahou pedagogů však je docházka i  klientů bez komunikačních schopností.  Pedagog má 

vždy  v péči  jednoho  až  tři  klienty,  v závislosti  na  jejich  úrovni.  U  schopnějších  zadává 

samostatnou práci, kterou pak průběžně kontroluje.

Učitel  vypracovává  roční  vzdělávací  plán  (1),  v souladu  s  národním  vzdělávacím 

programem,  poté  individuálně  přizpůsoben  schopnostem  klienta.  Každý  klient  má  svůj 

individuální vzdělávací program.

 (1) Competences a developper- plán stanovující jaké schopnosti a dovednosti rozvíjet. Cíle jsou rozepsány a  zároveň 

jsou stanoveny postupy, jak jich dosáhnout.

Jana Smolíková 48



Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra speciální pedagogiky
Základem školních aktivit  je výuka čtení  a psaní,  základy počtů.  Nejsou však stanoveny 

jednotlivé předměty, většinou se veškeré aktivity prolínají. Učitel nepoužívá žádné učebnice, 

ale  spíše  okopírované  texty,  články  z novin.   Velmi  používán  je  též  počítač,  kde  klient 

s méně vyvinutou jemnou motorikou či   neschopností  psát,  píše  ve speciálním programu 

zaměřeném na jazykový rozvoj.

Každý klient má svůj sešit, který používá na veškeré zapisování, vlepování textů, atd. Píše se 

nejprve obyčejnou tužkou, později má klient možnost psát tužkou propisovací.

Součástí školy je také projekt „Škola a kino“ ( École et cinema ). Tento celostátní  projekt 

je podporován Národním kinematografickým Fondem, a Ministerstvem školství. Žáci chodí 

jednou za čas na dopolední filmová  představení. Filmy jsou tématické k určité problematice 

ale i aktuální komerční. 

Školní  skupina  již  předem  s tématikou  filmu  pracuje.  Klienti  vyhledávají  informace  na 

internetu, učitel  s nimi předem probírá věci, které se ve filmu objeví. Například je-li film 

z jiné země, klienti si jej ukáží na mapě, poví, jaké je hlavní město, jakým jazykem se mluví.

Návštěva kina se posléze prolíná všemi předměty – ve psaní je to například napsání textu o 

čem  film  byl,  názvu  filmu,  jména  postav;  v matematice  vlepení  vstupenky  do  sešitu, 

spočítání  ceny,  kolik bylo zaplaceno za tolik a tolik osob, atd.  Učitel  disponuje v mnoha 

případech i literární verzí filmu, klienti pracují s psaným i obrazovým materiálem.

Školní  aktivitu  má  většina  klientů  jednou  až  dvakrát  týdně,  v rámci  schopností.  Učitel 

zároveň pracuje i na dalších možnostech vzdělávání – někteří  z klientů jsou například po 

určité době zařazeni do speciální školy, kam s nimi nejprve pedagog ze zařízení dochází, a 

kam mohou být poté naplno začleněni.

Vaření, kuchyňské a domácí práce

Většina klientů se podílí na přípravě jednoho chodu, většinou se jedná o předkrm – saláty, 

slané koláče, nebo dezert – moučníky,  ovocné saláty atd. Recept vybírají společně klienti 

pedagožky vedoucí aktivitu, následně je konzultují s kuchařem. 

Jídla musí splňovat hygienické normy, během přípravy je dbáno na hygienická opatření, a 

celkově  je  strava  zařízení  zaměřena  na  zdravou  a  vyváženou  stravu.  (  Toto  zaměření 

vyplynul  z faktu,  že  většina  klientů  po  dlouhodobějším  pobytu  začínala  mít  obtíže 

s přibíráním na váze. Personál proto zahájil program „hlídání linie“ ).
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Klienti sami jednotlivé potřebné ingredience nakupují, sami si počítají, kolik peněz budou 

potřebovat.  Učí  se  rozeznávat  druhy potravin,  druhy ovoce a  zeleniny,  rozlišovat  chuť – 

slané, sladké, kyselé, atd.

Každý  den  je  také  určen  jeden  klient,  který  půjde  vyzvednout  bagety.  Spolu  s jedním 

pedagogem, který však působí pouze jako bezpečností doprovod. Klient obdrží určitý obnos, 

sám  spočítá  kolik  zaplatí,  převezme  zboží.  Je  tak  učen  samostatnosti  při  běžných 

každodenních činnostech, ale i například trpělivosti – je-li zástup lidí v obchodě, či smyslu 

pro odpovědnost ( musím koupit chléb a ne sladkosti, na něž mám chuť ).

Každý   z klientů  si  vede  svůj  „Gastronomický  deník“,  do  kterého  si  vlepuje  recepty  a 

návody.

V domácích  pracích  se potom učí  základním potřebným činnostem –  praní  a  používání 

pračky,  žehlení, úklid.

Zároveň se učí i ruční a tvořivé práce, jako ubrousková technika decouppage, malba na sklo, 

různé dekorační techniky. Zdařilé výrobky potom nabízí k prodeji jednou ročně v rámci dne 

otevřených dveří.

Dílny, zahradnické práce

Zařízení  disponuje  vlastní  dílnou,  kde  klienti  pracují  na  obrábění  dřeva,  kovů,  a  jiných 

materiálů.  Učí  se  rozeznávat  druhy  materiálů,  dřeva,  zacházení  s nimi.  Pracují  také  na 

dlouhodobých výrobcích, jako je například houpací kůň, skříně, apod.

Zahrada institutu je k dispozici všem klientům, každý si může zasadit to, co ho zajímá, část je 

vyhrazena produktům do kuchyně.  Klienti  se o rostliny starají od výsadby až po sklizeň, 

zároveň se učí rostliny rozeznávat, pečovat o ně.

Výtvarné činnosti

Tyto  aktivity jsou vedeny odborníky výtvarných oborů – malířkou a keramičkou.  Klienti 

mají k dispozici výtvarnou dílnu, jednou za čas jsou pořádány výstavy buď samostatné, nebo 

ve  spolupráci  s jinými  zařízeními.  Cílem  však  není  hotový  výrobek,  ale  proces  tvoření, 

potěšení z barvy či práce s rozličným materiálem.

Jana Smolíková 50



Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra speciální pedagogiky
Hry, ludotéka, knihovna

Aktivita  her  je  přizpůsobena  kompetencím  klienta.  U  klienta  s hlubším  postižením  jde 

například  o různé manipulační  hry – skládanky,  puzzle,  kostky,  atd.,  dále  hry na rozvoj 

smyslů – zvuková pexesa, čichové loto,  atd.,  tedy činnosti  celkově zaměřené na podporu 

rozvíjení smyslových dovedností, jemné motoriky.  Dalšími jsou potom hry společenské – 

klienti si sami volí hry, které chtějí hrát. Zařízení disponuje značným množstvím her samo o 

sobě, které jsou k dispozici všem klientům.

 Jednou za  čtrnáct  dní   se  aktivita  odehrává  v zařízení,  další  týden klienti  s  pedagogem 

docházejí do městské ludotéky.(1) Zde si společně s pracovníky ludotéky, kteří klienty velmi 

dobře znají, a s pedagogem vybírají společenské hry podle vlastního přání. Jednu hrají přímo 

během seance na místě, další si půjčují na delší dobu.

Cílem těchto aktivit je rozvoj komunikačních dovedností,  rozumových schopností, ale   i 

socializace a kontakt s lidmi. Adolescent s autismem se zároveň učí trpělivosti, spolupráci, 

respektování daných pravidel.

Na stejném principu funguje i aktivita Knihovna – jednou za čtrnáct dní se seance odehrává 

ve spolupráci s místní městskou knihovnou a jejími zaměstnanci. Klienti,  kteří umí číst si 

půjčují knihy podle svého zájmu, které si odnesou s sebou. Druhou částí seance je potom 

čtení  příběhu  s vizuální  podporou  –  promítáním  obrázků  k textu.  S příběhem  se  potom 

pracuje –  klient převypráví text, jsou mu pedagogem i zaměstnancem knihovny  otázky.

Jsou tak rozvíjeny komunikační  a samostatné vyjadřovací schopnosti,  schopnost navázání 

kontaktu s jinými osobami, zároveň podporovány čtenářské znalosti a zájem o literaturu o 

klientů s autismem.

 (1) Ludotéka = veřejná půjčovna hraček, společenských her a dalších materiálů. Ve Francii fungují městské ludotéky,  

které jsou  za poplatek k dispozici jak  rodičům s dětmi, tak školám a dalším institucím. Tento systém je velmi pozitivní, 

zejména u sociálně slabších rodin, zároveň tyto ludotéky organizují i různé aktivity, setkání matek s dětmi a podobně.

Informační technologie, technická výchova
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V těchto aktivitách se klienti seznamují veškerými technologiemi, v rámci svých schopností. 

Pracují s  počítačem – hrají hry (i u klientů s hlubším postižením jsou používány jednoduché 

naučné programy – rozeznávání  tvarů,  barev,  atd.).  Učí se pracovat s textem, Internetem. 

Dále  se  učí  zacházet   například  s fotoaparátem  (aktivita  je  vedena  profesionálním 

fotografem),  DVD a video přehrávačem, videokamerou.  Klienti  sami s pedagogem natáčí 

film, pracují na celoročním projektu – v roce 2005 to byl například hodinový film „Dracula“, 

kdy si v aktivitě, ve spolupráci s personálem sami připravují kostýmy, líčení.

Seznámení  se  současnou  technikou  je  bezesporu  velmi  důležitou  stránkou   dnešního 

vzdělávání, praktické pro další život jak u adolescentů s autismem, tak u všech ostatních. To 

vše je v Alternance respektováno, v nejvyšší možné dosažitelné míře.

Psychomotorická cvičení

Psychomotorickým cvičením je celkově ve Francii věnována veliká pozornost, a Alternace 

není výjimkou. Seance jsou vedeny přímo vyškolenými odborníky na psychomotoriku (1), 

v zařízení působí dvě. Klienti provádějí cvičení ve speciálně upravené místnosti s cvičebními 

pomůckami,  balony,  matračkami.  Jsou učeni rozeznávat libé a nelibé pocity,  poznávání a 

uvědomování  si  vlastního  tělového  schématu,  ale  i  například  pravolevé  a  prostorové 

orientaci.

Zároveň se pracuje na rozvoji jemné motoriky, grafomotoriky.

Součástí  jsou  i  relaxační  techniky  –  s využitím metody  Snoezelen,  s pomocí  smyslových 

pomůcek, magnetofonu s relaxační hudbou a podobně.

Ve Francii působí celá řada  firem na speciální edukační a relaxační pomůcky. Katalogy jsou 

zařízením  většinou  zasílány  zdarma,  a  díky finančnímu  zabezpečení  mají  pracovníci 

k dispozici  nepřeberné  množství  pomůcek.  Nutno  však  říci,  že  to  není  samozřejmostí 

v každém zařízení. 

Sportovní aktivity 

Sportovní  aktivity  jsou  nedílnou  a  nezbytnou  součástí.  Zařízení  nabízí  značné  množství 

pohybových  aktivit,  každou  z  nich  minimálně  jednou  týdně,   v zařízení  i  ve  spolupráci 

s jinými institucemi. 

Jízda na koních – hipoterapie probíhá jednou týdně ve spolupráci s místní koňskou farmou.
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Tato  aktivita  je  přístupná  všem  klientům,  a  velmi  přínosná  i  u  klientů  s hlubší  formou 

autismu.  Klienti  jsou  sami  vedeni  se  o  zvíře  starat  –  vyvést  jej  ze  stáje,  za  asistence 

pracovníka farmy jej osedlat, po skončení jízdy odsedlat a očistit. Velmi zajímavé bylo vidět 

i  u  klientů  s problematickým  držením těla  a  nízkou  svalovou  výkonností,  jak  sezení  na 

koňském  hřbetě  napomáhá  zpevnění  a  celkové  postavení  těla.  Klient,  který  běžně 

nekomunikuje projevuje často veliký zájem o zvíře – hladí je, tahá za srst.

Posilování  –  činnost  preferována  spíše  chlapci,  i  dívky  se  však  účastní  seancí  v místní 

posilovně.  Cvičení  nejsou  zaměřena  na  posilování  jako  takové,  ale  na  celkové  zlepšení 

fyzické kondice.

Plavání – jednou týdně v místním bazénu, vedeno přímo pedagogy zařízení. Zaměřeno nejen 

na získání techniky plavání, ale i poznávání možností vlastního těla, které je ve vodě lehčí, 

seznamování s prostorem.

Venkovní  aktivity – kolečkové brusle,  koloběžky,  cyklistika,  procházky a běhání.  Vedeno 

speciálním pedagogem se sportovní aprobací.  Klienti  mají  kola a koloběžky k dispozici  i 

v zařízení, mohou se projet v zahradě během odpolední siesty, či po skončení činností.

Jóga - vedena přímo cvičitelem jógy, ve spolupráci s několika dalšími zařízeními pro klienty 

s autismem a mentálním postižením. Cvičení z jógy mají velmi pozitivní vliv na chování  - 

klienti se učí relaxaci, zklidnění, zároveň však pracují na celkovém zlepšení fyzické kondice.

Velmi se právě cvičení z jógy osvědčila u klientů s hyperaktivními projevy chování. 

Judo -  opět aktivita ve spolupráci s dalšími institucemi. Probíhá jedenou týdně v tělocvičně 

místního sportovního centra a je vedena odborníkem vysoké úrovně. Klienti se učí vzájemné 

kooperaci, práci s vlastním tělem, kontaktu s jinou osobou.

Kromě každotýdenních aktivit se konají zimní i letní zájezdy pro vybranou skupinu klientů – 

v zimě se jezdí na hory a v létě k moři. 

Sportovní a fyzické aktivity tedy hrají v tomto zařízení velmi důležitou roli – cílem není jen 

rozvoj  fyzické  kondice,  ale  plní  i  funkci  terapeutickou  a  relaxační,  což  je  u  klientů 

s autismem  velmi  důležité.  Zároveň  pomáhá  rozvíjet  i  jeho  socializační  a  komunikační 

schopnosti.

(1) Psychomotriciens –  odborníci na psychomotorickou výchovu jsou odborně vzděláváni ve formaci BAC + 3, se 

závěrečnou státní zkouškou a diplomem

Logopedie (1)
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Všichni  klienti  zařízení  jsou  v neustálé  logopedické  péči.  U  klientů  se  schopností 

komunikovat  logoped  pracuje  na  rozvoji  řeči  a  odstranění  problémů,  jako  je  správnost 

výslovnosti jednotlivých hlásek, správné používání, skloňování zájmen, sloves.

U  klientů  bez   řečových  schopností  je  to  pak  snaha  o  navázání  alternativní  formy 

komunikace.

V Alternance  logopedka  vypracovala  ve  spolupráci  s jednou  z neslyšících  vychovatelek 

kompletní  metodu  s využíváním  jednoduchých  znaků  na  bázi  francouzské  znakové  řeči, 

s vizuální podporou piktogramů. Piktogramy jsou graficky vytvářeny přímo logopedkou 

na základě určité podobnosti, symboliky.( například piktogram klientky, která nosí brýle a 

má kudrnaté vlasy, jejíž jméno začíná na S, je tvořen kombinací písmene a těchto vnějších 

znaků).

Tato metoda komunikace však není podporována a aplikována zbytkem personálu, nikdo jiný 

v zařízení znaky ani piktogramy nepoužívá.

Sbor a Percujam

Jedním z největších úspěchů Alternance jsou bezesporu pěvecký sbor a kapela Percujam.

Projekt pěveckého sboru vznikl v roce 2003, a od té doby klienti, zpívající společně se svými 

pedagogy, absolvovali již nejedno vystoupení. Sbor je veden profesionální operní pěvkyní a 

klavíristkou, a repertoár ambiciózní – od operních árií od Bizeta  až po černošské gospely.

Zkoušky  sboru  se  konají  jednou  týdně,  a  jednou  za  půl  roku  je  uspořádáno  veřejné 

vystoupení  v některém  z pařížských  divadel.  Představení  je  vždy  pojato  jako  částečně 

činoherní, protkané pěveckými výstupy. 

Kapela  Percujam vznikla  na  popud  muzikálních  vychovatelů  internátu.  Spojením 

speciálních pedagogů, vychovatelů a klientů vznikla kapela profesionální úrovně, která se 

účastní mnoha festivalů, koncertů a vydala již dvě CD. Kapela bude navíc od ledna roku 

2007 společně  bydlet  v rámci  projektu  Aternote  –  klienti  muzikanti  společně  s ostatními 

hudebníky – vychovateli.

(1) Ve francouzštině „Orthophonie“

Kulturní aktivity a spolupráce s jinými institucemi
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Alternance  udržuje neustálý živý kontakt  s dalšími  institucemi  pro výchovu a vzdělávání 

klientů s autismem.

Jednou ze spoluprácí je sbor Turbulence, kdy vybraní klienti s hudebním nadáním se schází 

jednou týdně v podkroví pařížského divadla, a který vede profesionální hudebnice. Repertoár 

je rozličný, od afrických písní až po české lidové! Sbor se také účastní festivalů, pořádá turné 

a jezdí i do zahraničí, jako je Rusko, Holandsko, Belgie a další země.

Dalším takovým společným projektem,  a  velmi  úspěšným je  vlastní  redakce  a  vydávání 

časopisu  Papotin. Klienti  z vícero institucí  se znovu schází  jednou týdně spolu se svými 

vychovateli  v divadélku  v Paříži.  Klienti  chodí  na  „tiskové  konference“  se  známými 

osobnostmi ze společenské i politické sféry, ale v tomto časopise publikují i vlastní tvorbu, 

prózu i poezii. Vydávání časopisu je nepravidelné – je-li číslo hotové, tak se vydá.

A  nutno  dodat,  že  klienti  již  měli  příležitost  zeptat  se  na  barvu  ponožek  i  samotného 

prezidenta Jacquese Chiraca, který je dokonce pozval do svého paláce na Champs Elyssées.

Celkově  je  francouzská  politická  i  kulturní  scéna  mnohem  více  otevřena  takovýmto 

projektům a ochotna ke spolupráci a komunikaci. Velmi důležitou roli však zde hrají zejména 

velmi organizačně schopní pedagogové, kteří tyto aktivity pořádají.

Jedním  z největších  projektů  je   kulturní  festival   Festival  Du  Futur  Composé. Jeho 

ředitelkou a hlavní organizátorkou není nikdo jiný než paní Catherine Allier, ředitelka IME 

Alternance,   a  patronem Howard Buten,  slavný psychiatr,  autor  mnoha děl  o  autismu,  a 

představitel klauna Buffo (1). 

Množství umělců jak s autismem, tak i slavných a úspěšných se podílí na několikadenním 

kulturním dění po celé Paříži. Spolupracuje například Senát, který propůjčuje své nádherné 

Luxembourgské  zahrady  k malířským  happeningům  a  koncertům,  Pařížská  radnice  jež 

poskytuje své přenádherné sály k výstavám výtvarných děl klientů s autismem. Pořádají se 

koncerty, taneční představení konference a přednášky. Publikum je rozmanité, a především, 

je  ho mnoho.  V porovnání  s českou „laickou“ veřejností,  kdy kromě velkých festivalů  je 

účast velmi mizivá, je opravdu velké plus na francouzské straně.

(1) Howard Buten  –  autor  knih  jako  „Quand j´avais  5  ans  je  me  suis  tué“,  „Il  y  a  quelq´un  lá  dedans?Les  

Autismes“„Ces enfants qui ne sont pas de l´autre planéte – les autistes“

Psychiatr a ředitel alternativního centra Adama Sheltona v Paříži pro dospívající autisty.

A  zejména  velmi  úspěšný  klaun  Buffo,  jehož  pantomimická  melancholická  představení  jsou  již  třicet  let 

vyprodána.

Alternance  je  zařízením,  které  je  zaměřeno  na  samostatnost  a  autonomní  způsob  života 

klienta s autismem, v nejvyšší  možné míře,  jaké může dosáhnout. To vše je praktikováno 
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nenásilnými formami a metodami, přesto však velmi účinnými. Prostředí, ve kterém klienti 

tráví  důležitou  etapu  svého  života,  je  velmi  přátelské  a  přirozené.  Přístup  pedagogů  a 

veškerého personálu je velmi profesionální,  a za několik let  existence zařízení již mohou 

konstatovat nemalé pozitivní výsledky ve vývoji jednotlivých svěřenců.

Případová studie A

David -  Úspěšná integrace do školního zařízení

„Budoucí filmová hvězda, nebo novinář..“

David je  chlapec,  u  něhož nebyla  přímo aplikována některá  z komunikačních  metod,  ale 

který dosahuje mimořádných vzdělávacích výsledků v poměru ke svému postižení, a který je 

příkladem úspěšné integrace do školního zařízení, která ve Francii zatím není tak častá. Je tak 

důkazem,  že za určitých podmínek integrace  je realizovatelná,  a jeho případ bezpochyby 

pomohl uvolnit  cestu i  dalším,  a motivoval  pedagogy zařízení  ke snaze realizovat  i  další 

případy.

Narozen roku 1989, dnes sedmnáctiletý.  Matka pracuje jako zdravotní sestra na oddělení 

léčby rakoviny, otec, původem ze Senegalu, matku opustil ještě během těhotenství. Chlapec 

byl vychován pouze matkou, na které velmi lpí. S otcem se vídá výjimečně, jednou za ním 

byl v Africe na prázdninách. Otec však založil novou rodinu a s matkou chlapce se vůbec 

nestýká. Matka se velmi aktivně podílí na  veškerých aktivitách zařízení, je vždy ochotna ke 

spolupráci.  Chlapec na matce velmi lpí. Autismus byl diagnostikován ve věku pěti let.

Dítě  bylo  v domácí  péči  do deseti  let.  Poté,  zejména  z finančních  důvodů matka  musela 

chlapce umístit do specializovaného zařízení s denní péčí. Nyní je již třetím rokem  v IME 

Alternance. 

Zdravotní  stav  je  progresivní,  po  příchodu  do zařízení  chlapec  trpěl  závažnými  kožními 

problémy psychosomatického původu, v současné době podstupuje intenzivní léčbu těchto 

obtíží.  Přetrvává  značná  nadváha,  v souvislosti  s nadměrným  příjmem  potravy.  To  se 

projevuje jak během dne během stravování – chlapec je schopen samostatně jíst příborem, 

má však tendenci často nabírat rukama,  jí velmi rychle a nabírá obrovská sousta, tak i v noci, 

kdy  občas  chodí  „vymetat“  kuchyň,  a  je  schopen  sníst  větší  množství  jídla.  Jídlo  také 

uchovává v jakýchsi „kapsách“ ve tvářích, kde je schopen potravu udržet i několik hodin.

Jana Smolíková 56



Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra speciální pedagogiky
Chlapec  nosí  silné  brýle,  které  jsou  také  velmi  často  předmětem jeho zájmu  –  neustálé 

sundávání brýlí a vyndávání skel v momentech, kdy není zaujat jinou aktivitou. Vyvolává tak 

častý menší konflikt s matkou, neboť brýle velmi rychle ničí. 

Pohyby  jsou  mírně  neohrabané,  je  však  schopen  plných  fyzických  výkonů  –  běh,  skok, 

plavání  prsa,  jízda na kole a kolečkových bruslích s oporou. V rámci  svého programu se 

David účastní mnoha sportovních aktivit, jako je již zmiňovaná cyklistika, kolečkové brusle, 

plavání, posilování. Přetrvávají stereotypní kývavé pohyby těla a hlavy, občasná tendence ke 

sebezraňování – kousání vlastní ruky, pokud nezíská to, o co stojí. 

Celkově se projevuje velmi hyperaktivně, často se však stává že během klidové aktivity jako 

čtení či poslech velmi rychle usne. (Matka uvádí že v posledních měsících vždy čeká až si 

matka půjde lehnout, a neusne, dokud se ona neuloží ke spánku)

Manipulační dovednosti a jemná motorika - David je schopen psát obyčejnou tužkou i perem, 

manipulovat  s předměty,  pracuje na počítači  s klávesnicí  i  joystickem.  V dílnách je velmi 

přičinlivý, pracuje s obráběcími nástroji na dřevo a kov.

U Davida není třeba využívání alternativních komunikačních metod. Jeho řečové schopnosti 

jsou na velmi dobré úrovni – je schopen slovně komunikovat, tvoří celé a smysluplné věty. 

Během slovní komunikace, která je v práci s ním využívána, je schopen dívat se na osobu, se 

kterou hovoří, to však v závislosti na situaci – vyskytuje –li se něco atraktivnějšího v okolí, 

ztrácí  zájem o  kontakt.  Vhodnou  metodou  u  Davida  je  však  i  lehký  fyzický  kontakt  – 

položení ruky na rameno, na hlavu. Chlapec tak zmírní svou aktivitu a lépe se soustředí na 

zadaný úkol.

 V sociálních vztazích je David až příliš vřelý, s tendencí k přehnanému fyzickému kontaktu 

– silné objímání a to i s neznámou osobou. Velmi ochotně se angažuje v jakékoliv aktivitě, 

projevuje zájem o veškeré dění, o ostatní osoby v zařízení,  a to jak klienty,  tak personál. 

Přetrvává zvyk zavírat se na dlouhou dobu na toaletu, kde si hlasitě vykládá souhrn všeho, co 

se  dělo  a  co  se  bude dít,  organizace  dalších  aktivit.  I  přes  nabídku vizualizace  denního 

programu či zapisování trvá na svém „rituálu“. Ten je mu povolován, s časovým stanovením 

limitu. 
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David je v současné době klientem zařízení s nejvyšším počtem hodin věnovaným školnímu 

vzdělávání. Školu absolvuje každý den minimálně jednu hodinu, na základě vypracovaného 

individuálního plánu,  který byl  vypracován učitelkou institutu  ve spolupráci  s kolektivem 

odborníků  a  matkou.  Umí  plynule  číst  nahlas  i  potichu.  Velmi  rád  dochází  do  místní 

knihovny, nejoblíbenější literaturou jsou veškeré časopisy a komiksy. Stejně tak i doma, kdy 

má kolem své postele naskládáno mnoho knih, které opakovaně pročítá. Píše čitelně psacím 

písmem,  velmi  dobře  se  orientuje  na  klávesnici  počítače.  Je  schopen  vytvořit  souvislý 

smysluplný text o více větách na požadované téma. To velmi úspěšně uplatňuj při tvorbě 

časopisu „Le Papotin“.

David byl ve školním roce začleněn do programu  školní integrace. V doprovodu učitelky 

z Alternance začal v říjnu školního roku 2004/2005 docházet na jeden celý  den v týdnu do 

místní školy (collége – úroveň našeho II.stupně základní školy),  kde se účastní celodenní 

výuky. 

Výuka ho zajímá, zejména technické předměty, informační technologie, matematika. Velmi 

dobře se aklimatizoval na školní prostředí, na spolužáky, kterými byl přijat bez problému. 

S postupem času se počítá se samostatným docházením chlapce v doprovodu asistenta do 

školy  na  více  dní  v týdnu,  na  základě  individuálního  vzdělávacího  plánu,  který  vytváří 

učitelka  instituce  spolu  s pedagogickým  kolektivem  collége.  Tuto  zkušenost  učitelka 

instituce velmi přivítala a nadšeně podporuje jak Davida, tak snahu o podobnou zkušenost i 

 u jiných klientů. 

Ve školním roce 2005/2006  začal David  také vykonávat jednou týdně pracovní stáž v místní 

městské  knihovně, kde pomáhá s urovnáváním a zařazováním knih . Do budoucna se plánuje 

samostatné docházení do veškerých zařízení, doposud jej doprovází asistent. Chlapec je však 

schopen  cestovat  dopravním  prostředkem  sám,  a  již  nyní  matka  s vedením  Alternance 

uvažují o umožnění plné autonomie během cestování, které je dle mého mínění správnou 

volbou.

Vhodné by bylo bezpochyby další navýšení času věnovaného školní aktivitě. David je velmi 

schopný,  ale  odborný  personál  zařízení  přihlíží  k zájmům  každého  z klientů,  a  nabídka 

atraktivních aktivit  je značná. Personál tak trochu „ustupuje“ přáním klienta, což není vždy 

jen pozitivním přínosem.
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S velkým zájmem se David podílí na společném tvoření časopisu „Le Papotin“, který vzniká 

v kooperaci  s několika dalšími institucemi, a na informačním časopisu Alternance. David 

sám pečlivě připravuje na počítači otázky na interview se slavnými osobnostmi a sepisuje 

články.  Jedním z jeho snů a představ o eventuelní  možnosti  budoucího povolání je právě 

pracovat  jako novinář.

Další z činností  do které se David  pouští  s plnou ochotou a nadšením je atelier  zpěvu a 

dramatiky. Alternance každoročně připravuje muzikální projekt (ve školním roce 2005/2006 

je  to  například  projekt  inspirovaný  literaturou  Julese  Vernea,  cesta  pěveckého  sboru  do 

Španělska,  atd.),  a  veřejná  představení,  ve  spolupráci  s profesionály.  Ve  školním  roce 

2004/2005 se také v rámci  ateliéru  informačních  technologií  natáčel  „celovečerní  film“ o 

Draculovi, kde se David ochotně a velmi zdatně zhostil hlavní role hraběte Draculy. 

Herecká kariéra se tak dostala na seznam jeho vysněných povolání. Podle slov speciálního 

pedagoga vedoucího tento ateliér je David velmi přirozený a tato aktivita je pro něj velmi 

vhodná.

Do budoucnosti je program výchovy a vzdělávání u Davida zaměřen právě na rozvoj úrovně 

vzdělání, nalezení vhodného zaměstnání a nejvyšší možná míra samostatnosti. Instituce tedy 

nyní pracuje právě na rozvoji osobní autonomie chlapce, na schopnosti se postarat sám o 

sebe v každodenních situacích i bez osobního asistenta, jak tomu bylo víceméně dosud. 

Při současném vedení a mírném zvyšování nároků bude David schopen absolvovat základní 

potřebné  vzdělání  a  získat  plnohodnotné  zaměstnání,  které  mu  umožní  autonomní  život 

mladého člověka  i mimo zdi instituce. 
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Případová studie B

Amélie   - Úspěšná mladá dáma   

„Dej mi ruku ať mohu mluvit“

Podtitulek  podle  názvu  knihy  Anne  Vexiau  jsem  zvolila  úmyslně,  i  když  se  nejedná  o 

používání  facilitované  komunikace,  ale  o  případ,  kdy  osoba  s autismem  využívá  ke 

komunikaci manipulaci tělem druhé osoby.

Tuto téměř dospělou, sedmnáctiletou slečnu jsem měla možnost poznat velmi dobře i díky 

každodenní osobní asistenci v domácnosti po návratu z instituce. Její případ jsem také zvolila 

jak  kvůli  způsobu komunikace,  jež  sama využívala,  ale  i  z důvodu role,  kterou hrála  ve 

vlastní rodině.

Amélie  se  narodila  roku 1988 v rodině  s již  jedním dítětem hluboce  fyzicky a  mentálně 

postiženým, které již v té době bylo umístěno v zařízení s trvalou péčí.  Tento sourozenec 

zemřel ve věku 14 let a v rodině se o něm nezmiňují. 

Amélie  má jednoho o rok staršího bratra,  který je bez postižení,  s mírnými  problémy ve 

škole, opakovaně se pokouší o maturitu.

Tento  bratr  se  však  ke  svojí  sestře  chová  poměrně  přátelsky,  celkově  se  zdá,  že  rodina 

přijímá postižení  dívky jako jakýsi její  „osobní“ problém.  Je tedy posuzována spíše jako 

„normální dívka“ a její projevy jsou přijímány s jistým skepticismem, ironií a nadsázkou, je 

téměř neustále napomínána a kárána. Otec i matka jsou velmi zaměstnaní, oba v podnikání, a 

o Amélii se ráno i večer stará osobní asistent, který ji i doprovází do instituce. Celkově je  

vztah rodičů k Amélii poněkud slabší, sami se málokdy účastní aktivit instituce, ale potřebná 

komunikace  s nimi  je  bez  obtíží.  Matka  se  projevuje  vůči  své  dceři  poměrně  chladně, 

s tendencí ji neustále kárat a napomínat.

Autismus byl  u dívky diagnostikován v pozdějším věku,  navštěvovala denní  předškolní a 

školní zařízení a v patnácti letech byla přijata do IME Alternance.

Dívka je fyzicky velmi vyspělá, zdravotní stav je dobrý. Absolvovala sérii testů a vyšetření 

s podezřením na epilepsii, s následnou medikací. Díky tomu však dosud  nemůže pracovat 

s informačními technologiemi, počítačem, což ji velmi mrzí. Schopna běhu, skákat snožmo, 

velmi má v oblibě jízdu na koloběžce. Tendence k přibírání na váze, rodiče i zařízení zahajují 

větší dohled nad příjmem potravy, zejména sladkostí. 
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Amélii rodiče nechali voperovat antikoncepční implantáty, celkově je dívka fyzicky vyspělá 

a o sexuální otázky již projevuje velký zájem. Jednou týdně absolvuje odpoledne sexuální 

identity v rámci instituce. 

Důsledkem  tohoto  implantátu  je  však  poněkud  narušen  menstruační  cyklus  a  dívka 

menstruuje  velmi  často,  s pauzou  pouze  několika  dní.  Tento  aspekt  ji  značně  fyzicky 

vyčerpává  a  velmi  zaměstnává,   je  schopna  se  hygienicky  pod  dohledem  obstarat,  ale 

neustále  se  tím  zabývá  a  opakovaně  o  tom mluví.  Sama  provádí  pod  dohledem osobní 

hygienu, má velké potěšení z čerstvě umytých vlasů, což každému celý další den oznamuje.

Celkově Amélie zjistila, že pozornost lze přitáhnout přes fyzické problémy, takže velmi často 

a opakovaně navazuje kontakt s dospělými  právě přes stížnost na bolest a únavu. Používá 

přitom  fyzickou  manipulaci  právě  tělem  druhé  osoby  –  buď  ruku  pedagoga  či  dalšího 

kamaráda, kterého doslova „vláčí“ za sebou.

Amélie nevyhledává kontakt s vrstevníky, pouze chce – li  svého kamaráda použít k přitažení 

pozornosti dospělého, je schopna velmi dobře ostatními  manipulovat psychicky i fyzicky. 

Velmi často manipuluje jedinci poněkud poddajnějšími a nerozhodnějšími,  kteří  nekladou 

žádný fyzický odpor. 

Jinak projevuje zájem o kontakt  s dospělými v zařízení,  a to  zejména personál  mužského 

pohlaví.

U Amélie byla zpočátku využívána slovní komunikace s podporou piktogramy. Piktogramy 

vytvořila  logopedka  zařízení  na  základě  připodobnění,  každý  z klientů  tak  má  například 

piktogram s počátečním písmenem, který je mu něčím podobný (brýle, kudrnaté vlasy, atd.).

Nyní  Amélie  používá  jednoduché věty,  většinou  sloveso v infinitivu,  velmi  často  o  sobě 

mluví ve třetí osobě. Speciální pedagogové i rodina pracují na naučení správného skloňování 

a  zejména  na používání  zájmena  Já.  Dívka je  schopna popsat  slovně viděné  předměty a 

obrázky, přečte několik písmen ale ne slovo – písmena není schopna dát do slov.

Tužku drží – převažuje levá ruka, je schopna čárat a kreslit, zvládá snadnější grafomotorická 

cvičení.  Kresba  na  úrovni  dítěte  předškolního  věku  –  postava  =  hlavonožec.  Kreslení  a 

„zapisování“ ji velmi baví, neustále u sebe nosí velký diář, do kterého si „zapisuje“. 
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Ve  školní  aktivitě  zaměření  především  na  rozvoj  řečových  schopností,  podpora  jemné 

motoriky.  Dívka  neumí  číst  a  psát,  bohužel  by  to  vyžadovalo  mnohem  více  času 

investovaného do výuky. Celkově Amélie absolvuje přibližně dvě hodiny týdně, což je velmi 

málo.  Vhodné by bylo  zvýšit  počet  hodin  věnovaných  právě  učení  čtení  a  psaní,  neboť 

intelektově by Amélie byla schopna základům obojího se naučit.

Amélie  je  velmi  schopná  a  šikovná  v domácích  a  manuálních  pracích  –  vaření,  péče  o 

domácnost. Je vedena i doma k určitým činnostem, jako je mytí nádobí, obstarání si svačiny 

a drobné kuchyňské práce, sebeobsluha. 

Rodiče  i  vedení  instituce  počítají  že  by  eventuelně  v budoucnu  mohla  pracovat  právě 

v chráněné kavárně či jako výpomoc při podobných pracích v domácnosti. V příštím školním 

roce se počítá se zvýšením hodin ve školní docházce a eventuelním nalezením místa, kde by 

mohla vykonávat  praxi.

Vhodným  postupem  do  budoucna   u  Amélie  by  bylo  zkombinování  výuky  základních 

vědomostí v oblasti čtení, psaní a dalších oborů, v kombinaci s praxí a eventuelní přípravou 

na budoucí povolání právě například v obsluze, domácích pracích, atd. 

Amélie pravděpodobně nikdy nebude plně autonomní a schopna samostatného života, jistě 

však za vhodného vedení a částečné asistence bude schopna chráněného či podporovaného 

zaměstnání,  a  možná  i  podporovaného  bydlení  ve  specializovaném  zařízení  k tomu 

určenému.
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3.2.  IME „Notre école“, Paříž (1)

Toto zařízení s výhledem na Eiffelovu věž  vzniklo z aktivity  rodičů a odborníků. Na jejich 

popud  vzniká  v roce  1983  asociace  AIDERA  (Association  Ile-de–France  pour  le 

Développement de l´Education et la Recherche sur l´Autisme), a o dva roky později pak 

první zařízení „Notre école“ – tedy „Naše škola“. První instituce v Paříži, která přijala jako 

výchozí TEACCH program. 

Počátky  provázel nesouhlas  a  protesty  celé  odborné,  zejména  psychiatrické  veřejnosti. 

Hlavním problémem však byl boj s byrokracií - zejména požadavky na personál  - jak na jeho 

vzdělání,  tak  na  jeho  počet.  V tehdejších  zařízeních  –  psychiatrických  klinikách  a 

nemocnicích byl počet klientů na jednoho pedagoga mnohem vyšší, než vyžadoval systém 

této  instituce.  Po  mnoha  administrativních  a  byrokratických  tahanicích,  kdy  hrozilo  i 

uzavření,  si  instituce  vypomáhala  s praktikanty,  rodiči  a  dobrovolnými  pracovníky.  Tak 

pokračovala  až  do  roku  1991,  kdy  nová  legislativa  umožnila   vytvoření  několika 

suplementárních postů a získání finančních prostředků. 

Zařízení bylo původně určeno klientům ve věku od 3 do 16 let, v průběhu však byl věkový 

limit zvýšen na dvacet let. V současné době je v instituci dvacet pět klientů ve věku od šesti 

do dvaceti let,  v budoucích letech se chytá další zvyšování počtu, s možností internátního 

ubytování. Pouze klienti s diagnózou autismus či jednotlivé syndromy v klasifikaci k autismu 

patřící.

To  vše  s vědomím,  že  takto  vyhrazené  zařízení  má  své  výhody,  ale  i  negativa,  jako  je 

například chybící možnost vyšší stimulace a zpětné vazby i od svých vrstevníků, nejen od 

pedagogů. 

(1) IME – Institut Médico - educatif
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3.2.a ) Uplatnění TEACCH programu v zařízení

IME „Notre école“ převzalo kompletní filozofii TEACCH programu. Pedagogové a personál 

jsou specielně vyškoleni, a během svého působní v zařízení absolvují další a další formace, 

vedoucí k celkovému zvýšení jejich úrovně znalostí. 

Heslem  zařízení  je  že  neexistuje  uniformní  metoda,  která  by  působila  na  každé  dítě 

s autismem, a proto je třeba využít celou řadu metod a přístupů. Patří mezi ně i využívání 

alternativních  komunikačních  metod  MAKATON a  PECS. Veškerý odborný personál  je 

v těchto metodách vyškolen,  a  podporuje přístupnost  těchto formací  i  pro rodiče  a  členy 

rodiny. Cílem je učit klienty s autismem  chování požadované v každodenním společenském 

životě, a vyvarovat se takovému chování, které by jim mohlo v budoucnu působit problémy.

„Notre école“ si tedy stanovila:

Respektování osobnostních zvláštností každého dítěte s autismem - v kognitivních funkcích, 

sociabilitě, komunikaci, způsobu učení, osobnostím vývoji.

Spolupráce s rodiči, na kterou je kladen veliký důraz  (viz.Spolupráce s rodinou )

Rozvoj  sociálních  schopností,  komunikace  a  sociálních  vztahů, které  vedou  ke  zvýšení 

celkové kvality života klienta v dospělosti.

3.2.b) Odborný personál

Odborný personál  tvoří :

Ředitel

Speciální pedagogové vyškolení formací TEACCH, PECS a MAKATON

Učitel – zde učitel základní školy se speciálně pedagogickým minimem

Logoped

Psycholog

Psychoterapeut

Fyzioterapeutky (Psychomotorika)

Zdravotnice

Celý odborný personál se schází jednou týdně na pedagogické poradě, řeší se však spíš věci 

organizační, jednotlivé žáky konzultují lidé, kteří jej mají v péči.
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„Notre école“ spolupracuje s dalšími institucemi, v roce 2004 například  navázali kontakt se 

specialisty  z Kanady.  Vznikl  projekt  vzájemné  spolupráce  s odborníky  a  profesionály 

z kanadského Quebécu. Jednou za čas jezdí výprava pedagogů na exkurze do Kanady, jednou 

za  čas  přijímají  hosty  ve  svém zařízení.  Díky této  spolupráci  pedagogové  absolvovali  i 

mnohé formace, například z oblasti psychomotorických cvičení či ergoterapie.

3.2. c) Organizace a chod 

Zařízení  funguje od září do června, od pondělí do pátku. Začíná se v devět hodin ráno, i zde 

funguje  možnost  svozu klientů  vozy –  je  využívána  jedna  dopravní  společnost,  která  za 

snížený poplatek poskytuje stálé řidiče.

Členění do jednotlivých tříd je podle věku – kromě výjimečných společných akcí se tedy 

s ostatními setkávají minimálně. Zařízení je navíc rozstěhováno do několika budov – v jedné 

jsou  klienti  nižšího  věku,  ve druhé   starší.  V každé  třídě  je  kolem 5  žáků,  na  dva  stálé 

speciální pedagogy. Tito pedagogové zajišťují stálý dohled a pracují s klienty,  během dne 

však každé dítě odchází průběžně na aktivity s jinými odborníky zařízení. Velmi vzácně se 

tedy sejde ve třídě plný počet žáků.  Klienti tedy mají svou stálou třídu, dále je zde místnost  

na „Školu“, místnost na psychomotorická cvičení, hudební místnost, jídelna. Já sama jsem po 

celou  dobu praxe byla  ve třídě  s žáky od 6 do 9 let,  pět  žáků,  z toho jeden s částečnou 

schopností slovně komunikovat za dopomoci znaky Makatonu..

Třída samotná je prostorově strukturována. Je vymezen prostor na hraní, označen kobercem a 

křesly. Dále pracovní prostor, se stolky a židlemi, jednotlivě odděleni, takže každé dítě může 

nerušeně individuálně pracovat.  Ve třídě je i malá uzavřená místnost  pouze s polštářky a 

matracemi  –  tzv.  TIMING-OUT. Tato  místnost  je  určena  dítěti  v záchvatu  vzteku, 

s agresivními  projevy ve  chvílích  krize.  Dítě  ví,  že  v  této  místnosti  se  může  beztrestně 

„vyvztekat“,  v této  místnosti  jsou  povoleny jakékoliv  emotivní  projevy.  Sloužila  také  ve 

chvílích, kdy  dítě masturbovalo. Masturbace tedy není zakázána, dítě je však směřováno, že 

takové věci se nedělají před ostatními, ale v soukromí. 

Každá z místností je vizuálně označena kartičkami s piktogramy či fotografiemi.
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3.2.d) Organizace dne

Den začíná společnou komunikační chvilkou. Každé dítě,  pedagog i praktikant mají svou 

fotografii na suchém zipu, společně se jménem napsaným velkým tiskacím písmem.

Každé dítě tedy upevní na komunikační tabuli svou fotografii a jméno, eventuelně je řekne.

Následuje den,  datum, měsíc,  rok, které nalepí opakovaně každé dítě. Zpívá se společná 

písnička s podporou rukou a mimiky. Poté se žáci rozcházejí k individuálním činnostem.

Každý z žáků má svůj individuální program, nalepený pod svou fotografií na tabuli seshora 

dolů. Při odchodu na jednotlivé činnosti dítě obrázek odlepí a vloží jej do košíčku. 

(viz. fotografie Příloha II ). Dítě tak rozumí tomu, co jde právě vykonávat za činnost.

Pedagožky také využívají časové strukturalizace. K tomu používají speciální velké minutky, 

kde je  daný čas  viditelně  vyznačený   červenou barvou,  a  dále  červené  žetony.  Je-li  dítě 

netrpělivé,  chce jít  například již na oběd, je dána fotografie  s jídelnou a žetony,  které se 

postupně odebírají.  Je  tak zkonkretizován čas,  pojem pro dítě  s autismem mnohdy velmi 

abstraktní. 

Většině žáků chybí schopnost slovní komunikace. S velkými úspěchy je v tomto zařízení již 

několik let využíván systém PECS (1). Každé z dětí, které nejsou schopny používat slovní 

komunikace, má svůj pořadač s jednotlivými piktogramy a fotografiemi.(viz, foto Příloha II) 

Žádá –li o něco, něco chce či potřebuje, použije příslušnou kartu. Je však zároveň dbáno i na 

kontakt s osobou, kterou o něco žádám.

 V PECS je několik úrovní. Žáci na vyšší úrovni jsou vedeni k tvoření celých vět – použití 

karty s předmětem i činností, popřípadě místem, atd.

U jiných žáků je úspěchem jen použití samotné karty s žádanou věcí. Někteří žáci například 

používají jen kartu „pomoc“, žádají – li o cokoliv. Na tomto systému se neustále pracuje, 

v mnohých  případech  ochotně  spolupracují  i  rodiče,  kteří  stejnou  metodu  komunikace 

používají i doma. Žáci jsou systematicky a neustále vedeni k používání svých karet, a to i za 

využití  pozitivního či  negativního posilování.  Například dítě,  které  něco chce,  a  snaží  se 

použít jakoukoliv kartu, dostane možnost volit ze dvou karet – plastelína, kterou miluje a 

chce,  a  kyselé  okurky,  které  nemá rád.  Ukáže  –li  správnou kartu,  dostane  plastelínu,  ale 

postup je několikrát opakován. Ukáže –li podruhé kartu s okurkami – dostane okurku.

(1) PECS            =  Picture Exchange Communication System tem či přikývnutím potvrdí.
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Jednou výjimkou je polední jídlo, kdy jsou ale žáci důsledně vedeni o vše, co chtějí k jídlu, 

požádat gestem za slovního vedení učitelky. To znamená, chce –li dítě například maso, ukáže 

na podnos s masem, učitelka řekne „Chceš maso?“, a dítě prstem ukáže.

Další alternativní metodou, kterou pedagožky využívají, je Makaton.(1)  A to jak piktogramy 

v rámci PECS, tak znaků. Ty  jsou používány se všemi žáky, vždy s orální podporou.

Makaton  učitelky  využívají  se  všemi  dětmi,  jen  jedno  dítě  s nimi  je  schopno  takto 

komunikovat. A to i díky jeho rodičům, kteří tuto metodu používají i doma

3.2. e) Aktivity

„Notre  école“  má  program  aktivit  zaměřen  mnohem  více  na  systematické  vzdělávání  a 

celkový rozvoj, prostřídaný s aktivitami relaxačními a terapeutickými.

Individuální práce 

Dítě pracuje samo, za asistence a dohledu pedagoga. Jde o práce zaměřené na rozvoj jemné a 

hrubé motoriky, soustředěnost, trpělivost. – různé puzzle, kostky různé velikosti, skládačky, 

korálky,  skládání  a  rozkládání  předmětů.  Velmi  často je  využíváno  pozitivní  motivace  – 

slíbení sušenky, ve většině případů spíš slíbení oblíbeného předmětu či  možnost vykonávat 

oblíbenou činnost. 

Celkově je v zařízení respektováno a akceptováno rituální chování dětí  s autismem, jejich 

záliba v určitých předmětech. Jsou mu však stanoveny limity a omezení, časové, prostorové 

či další – vždy dítěti předem určeny  řečeny dopředu. Oblíbených předmětů je také například 

využíváno  k předcházení  krizových  situací  a  záchvatů  –  například  na  vycházkách,  jízdě 

metrem.

Škola

Každé  z dětí  má  svůj  individuální  vzdělávací  plán,  vytvořený  za  spolupráce  týmu 

profesionálů,  ředitele  zařízení  a  rodičů.  Plán  je  průběžně  aktualizován  a  upravován 

v závislosti na progresi dítěte.

Protože většina dětí není schopna používat orální řeč, pracuje se na podpoře čtení, základům 

psaní  –  učitel  využívá  různých  motorických  cvičení  k rozvoji  držení  psací  pomůcky, 

obrazové knihy, CD a kazety s nahrávkami.  Zajímavé je že zde aktivitu škola má opravdu 

každé dítě, nezávisle na hloubce jeho postižení. Činnosti jsou  přizpůsobeny kompetencím 

žáka, každý má příležitost školní docházky bez rozdílu. 

(1) Makaton      =  metoda komunikace s pomocí znaků a piktogramů, s orální podporou

 Psychomotorická cvičení

Jana Smolíková 67



Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra speciální pedagogiky
„Notre  école“  disponuje  velikým  sálem  s nepřeberným  množstvím  cvičebních, 

rehabilitačních  a  reedukačních  pomůcek,  a  cvičitelek  je  hned  několik.  Každé  dítě  má 

minimálně  jednu  seanci  psychomotorických  cvičení  denně.  Cvičení  jsou  zaměřena  na 

celkový psychomotorický rozvoj, zároveň však plní funkci kondiční a zejména relaxační. 

Sportovní aktivity

Zařízení bohužel nedisponuje žádným vnějším prostorem, pouze malým betonovým hřištěm. 

Sportovní  aktivity  jsou  však  organizovány  ve  spolupráci  s jinými  institucemi,  a  velmi 

úspěšně.  Je  to  například  Lezení –  jednou týdně klienti  jezdí  do  Bolder   (  horolezecká  ) 

střediska, kde se jim věnuje profesionální tým lezců. Dítě s autismem tak mnohdy překonává 

vlastní strach –  a mnozí z nich si naopak ve vyhraněných situacích takřka libují. Dítě se tak 

zároveň učí  svým fyzickým limitům,  rozpoznávat  eventuelní  nebezpečí  (1),  a  rozeznávat 

možnosti prostoru a orientaci v něm – co je nahoře, co dole, vpředu, velikost a vzdálenosti.

Další sportovní aktivitou je Plavání.  Jednou týdně, v bazénu místního gymnázia. S žáky do 

bazénu chodí přímo pedagožky a cvičitelky ( 1 dospělá osoba na  1 dítě). Společně ve vodě 

cvičí,  za využití  různých pomůcek. Voda a aktivity v ní pomáhají  k celkovému uvolnění, 

zejména u dětí s extrémní svalovou tenzí,  je relaxací a slouží i ke snížení úzkostných stavů.

Jízda  na  kole,  kolečkových  bruslích  je  také  jednou  z pravidelných  aktivit.  Důležitá  pro 

stanovení  prostorových limitů  dítěte,  regulace  rychlosti,  stabilita.  Zároveň však například 

zvykání na narušení stereotypu – učitelky například úmyslně jedou jinou trasou než minule, 

apod. V neposlední řadě je to vynikající příležitost pro fyzickou relaxaci, zlepšení kondice, 

možnost pohybu. To je velmi důležité, zejména u dětí s projevy hyperaktivity.

Externí nácvikové aktivity

Obě dvě pedagožky systematicky pracují na přípravě žáků na praktický každodenní život. 

Žáci se učí například chodit nakupovat – minimálně jednou týdně, žák s doprovodem, nebo 

celá  skupina.  Chodí  se  do  supermarketu,  pro  ovoce  na  trh.  Dítě  se  tak  učí  proceduře 

nakupování – dát do košíku jen to, co potřebuje, a nebrat z regálů na co mám chuť, zaplatit.

(1) U osob s autismem chybí velmi často odhad míry nebezpečné situace, schází pocit ohrožení, odhad nebezpečí 

zranění. . 
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Jednou z dalších  velmi  důležitých  věcí  je  pohyb  po městě  – umět  se  držet  se  skupinou, 

neuhýbat jiným směrem. Žáci jsou přivykáni na cestování dopravními prostředky. Cestování 

metrem a ostatními  dopravními prostředky bývá u osob s autismem,  zvláště  u dětí,  často 

problém, vedoucí až k úzkostným stavům, a záchvatům vzteku a agresi. Žáci jsou tedy od 

počátku  zvykáni  na  varianty  dopravních  prostředků –  někdy je  stejná  cesta  absolvována 

autem,  někdy  metrem,  autobusem.  Zároveň  se  tak  pracuje  na  zvýšení  odolnosti  proti 

traumatu ze změny, u autistů velmi časté a typické 

Jednou týdně se tedy skupina vydává na „cestu“, někdy je to jen projetí několika stanic metra  

a návrat zpět. Po celou dobu se učitelky drží za dětmi a snaží se ponechat jim co nejvíce 

autonomie.

Logopedická cvičení

Na  logopedii  děti  dochází  dvakrát  týdně.  Málokterý  žák  používá  řeč  jako  prostředek 

komunikace.  U  některých  dětí  je  v rámci  těchto  cvičení  praktikována  facilitovaná 

komunikace, pouze však jako doplněk jazykových cvičení, ne jako prostředek komunikace. 

Logoped pracuje s počítačem a obrázky, klade dítěti otázky a jemně mu vede ruku. Žáky 

většinou práce s počítačem a barevnou obrazovkou velmi baví, tato metoda má tedy u dětí 

úspěch.  Nenahrazuje  však  v žádném  případě  komunikaci,  a  nezprostředkovává   přísun 

informací ze strany dítěte.

Spolupráce s rodiči

V TEACCH programu hrají rodiče velmi důležitou roli, a nejinak je tomu i v „Notre école“.

Rodiče se podílejí na mnoha externích aktivitách, mají přístup do výuky, jsou v neustálém 

kontaktu s odborníky a informováni o vývoji svého dítěte. Zároveň je po nich vyžadována 

neustálá kooperace, to znamená pokračování v metodách a postupech, na kterých se pracuje 

ve škole, i doma.

Každé dítě má svůj „Sešit zpráv“, kam učitelky každý den zaznamenávají veškeré závažné 

situace, aktivity,  které dítě za den absolvovalo. Zároveň zapisují spouštěcí faktory krizí a 

záchvatů – situace, místo, atd., ale i pokroky ve sledovaných oblastech.

To  samé  provádějí  rodiče  –  popíší  průběh  každého  večeru,  víkendu.  Umožňuje  zpětně 

kontrolovat a eventuelně stanovit nové postupy a metody v práci s dítětem. Mnozí z rodičů 

velmi ochotně spolupracují,  což napomáhá mnohem kvalitnějšímu systému péče a větším 

pokrokům dítěte.
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„Notre école“ bylo jedním z prvních zařízení ve Francii plně uplatňující TEACCH program 

a využívající alternativní komunikační metody. Ne vždy se v odborné veřejnosti setkaly tyto 

metody s pochopením  a souhlasem, značně psychoanalyticky orientovaná Francie dlouhou 

dobu  odmítala  tyto  možnosti  přijmout  a  využít.  Zařízení  čelilo  mnohým  překážkám  a 

obviněním,  které však s postupem času překonalo.  Dnes tak díky vytrvalosti  odborníků i 

rodičů mohou vznikat další zařízení využívající těchto metod.
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3.3. Případová studie C

Michel – Makaton v     praxi  

„Ještě jednou Le Roi Daugobert….“(1)

Michel navštěvuje prvním rokem instituci pracující s TEACCH programem – „Notre école“, 

jako jediný ze třídy byl schopen komunikovat alespoň trochu slovně. 

Ke komunikaci s ním je používáno Makatonu, rodiče sami oba dva absolvovali formaci této 

metody, potřebnou ke komunikaci, a využívali jej ke komunikaci s chlapcem i doma již před 

jeho příchodem do instituce. Narozen roku  1997, diagnóza autismus  byla stanovena ve věku 

pěti let. Do šesti let byl v domácí péči, pod dohledem služeb SESSAD (Service d´éducation 

speciále  et  de  soins  á  domicile –  Služby  péče  v domácnosti).  Oba  dva  rodiče  se  velmi 

angažují,  ochotně  spolupracují  se  zařízením  a  podílejí  se  na  volnočasových  aktivitách. 

Chlapec velmi lpí zejména  na své matce, během odpoledního čekání na její příchod bývá 

velmi netrpělivý a je nutno jej mírnit vizualizací času s pomocí žetonů či „minutky“. 

Po fyzické stránce je Michel naprosto v pořádku, bez jakýchkoliv obtíží. Vzniká  podezření 

na zrakovou vadu – chlapec sleduje televizi tím, že přilepí obličej na obrazovku, jde však o 

sledování jeho oblíbeného programu písniček. 

Tento program se stal jeho rituálem každý den po příchodu do třídy. Ihned zapíná televizi a 

DVD s programem k naučení dětských písniček. Sám však neumí nastavit program, a tak se 

pomocí  gest  snaží  přitáhnout  někoho z dospělých.  V tento  moment  je  požádán  gestem a 

slovem  „Co  chceš?“  a  odpoví  „Chci  poslouchat  písničku“.  Následuje  však  repetitivní 

poslouchání jedné písničky, které je limitováno pedagožkou. Rituál se však stal obsesí, a tak 

pedagožky pracují na jeho mírnění – je vizualizován čas, kdy bude program spuštěn a kdy 

bude ukončen.

Fyzicky je velmi zdatný, je schopen běhat, skok snožmo i ne jedné noze. Ve školním roce 

2004/2005 se začíná učit jezdit na kole, za asistence obou pedagožek a jednoho asistenta, 

zpočátku každé jízdy však křičí a pláče. To se však s postupem zlepšuje.

(1) Le Roi Daugobert = dětská písnička o králi Daugobertovi
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Stále  převládají  značné obtíže s příjmem potravy – Michel  je velmi selektivní  a jídlo do 

kterého je nucen, schválně dáví a vyplivuje. Jí velmi pomalu téměř miniaturní sousta. Je tedy 

motivován  oblíbenými  jídly –  když  sníš  trochu brambor,  dostaneš  dezert.  Dítě  v  „Notre 

école“ nikdy není nuceno sníst vše, ale ochutnat trochu od všeho.

Chlapec  se poměrně   progresivně vyvíjí  od svého příchodu do zařízení.  Prvních  několik 

týdnů vůbec nekomunikoval, s postupem času byl schopen navázat kontakt s oběma hlavními 

speciálními  pedagožkami.  Ty  využívají  metodu  Makatonu,  se  slovním  doprovodem,  ke 

kterému je veden i Michel. To znamená slovo znakovat, ale zároveň je i vyslovit, což mu činí 

veliké obtíže,  slova jsou prudce vyrážena a doprovázena poskakováním,  pohyby rukou a 

hlavy.

Manuálně  je  velmi  zručný,  skládá dřevěné puzzle,  dřevěné korále  navléká  bez obtíží.  Je 

schopen držet obyčejnou tužku a pracovat na grafomotorických cvičeních. Aktivitu Škola má 

třikrát  až  čtyřikrát  týdně jednu hodinu.  Začíná  se učit  číst  a  psát,  čtení  s  využitím knih 

s obrázky, kdy chlapec doplňuje chybějící slova ve větě.

Michel je  integrován na jedno odpoledne do základní školy, která je hned vedle zařízení. 

V doprovodu jedné  z pedagožek  zde  tráví  celé  středeční  odpoledne,  kdy ve  Francii  není 

škola, ale fungují tzv. Centres de loisirs (1), kde děti absolvují celý den volnočasové aktivity. 

Michel je velmi dobře přijat ostatními dětmi ve věku od 7 do 12 let,  které se o něj starají a  

předhánějí  se  v  péči.  Celé  odpoledne  absolvuje  tedy  společenské  hry,  sportovní  aktivity 

s ostatními  dětmi.   Tato  doba je  však zřejmě  příliš  dlouhá,  po  určité  době společné  hry 

s ostatními se uchyluje k samotě, snaha se skrývat v koutech či na toaletách.

Největší   intenzitu práce u Michela pedagožky věnují zejména k navykání  na každodenní 

situace  a  přivykání  na  změnu.  Michel  má  velkou  tendenci  ke  stereotypii  a  k rituálnímu 

chování, a jakákoliv změna mu působí značné obtíže. Při svém příchodu do instituce Michel 

velmi často dostával záchvaty vzteku, pláče ležel na zemi, křičel a kopal kolem sebe, ihned 

jakmile  nastala  jakákoliv traumatizující  situace.  Například změna tradiční  cesty do školy, 

ukončení  jakékoliv  činnosti,  nebo vystoupení  z metra  či  autobusu v něm vyvolávalo  tyto 

„záchvaty“. 

(1) Centres de loisirs – kluby pro volnočasové aktivity při školních zařízení, cosi jako naše školní kluby, družina.
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Kromě počátečního umisťování do místnosti  Timing – out  (1), pedagožky s postupem času 

vytvořily ve spolupráci s rodiči protokol práce právě na zvykání na změnu. Téměř každý den 

Michel  absolvuje  malou  „procházku“,  či  projížďku  na  kole,  pokaždé  jinou  cestou.  Tato 

metoda zdá se má veliký účinek, chlapec poměrně snadněji snáší změny a záchvaty již nejsou 

takové intenzity jako z počátku.

Minimálně  jednou  týdně  se  skupina  vydává  na  cestu  do  města  hromadným  dopravním 

prostředkem pokaždé jinou trasu s jiným cílem, například se jede podívat na Vítězný oblouk, 

dát si limonádu v kavárně.  Chlapec je předem seznámen s cílem cesty,  dostane do svého 

batůžku piktogram či  fotografii  dopravního prostředku a cílového místa.  Při  vystupování 

z dopravního prostředku,  kdy chlapec odmítá  vystoupit,  křičí  a  lehá si  na zem,  se  velmi 

osvědčila  „pomoc  paní  učitelce“.  To  znamená  že  dostal  na  starost  jednoho  ze  svých 

kamarádů – „Vezmi ho za ruku a pozor, nepouštěj! A jdeme…“. Metoda se velmi osvědčila, 

chlapec se zklidnil a pečlivě se zabývá tím, že vede svého kamaráda.

V plánu  dalších  školních  let  je  zvýšená  úroveň  osobní  autonomie  chlapce,  schopnost 

přizpůsobení se změně, omezení stereotypů a rituálů v rámci možností. Rodiče předpokládají 

následnou možnost částečné integrace do základní školy na určité předměty, v současné době 

jsou ve stádiu hledání zařízení, které by bylo ochotno na projektu integrace spolupracovat. 

Tato situace, ač podle zákona umožněna, je ve Francii stále poměrně delikátní, neboť žák 

s autismem vyžaduje osobní asistenci, na kterou jsou málokdy finanční prostředky. 

S chlapcem je velmi intenzivně pracováno jak v zařízení, tak plné nasazení rodiči doma, 

a vyhlídky na pozitivní osobní rozvoj jsou velmi nadějné. Výhodou je také poměrně časný 

věk, kdy se s chlapcem začalo plně pracovat. Nutná je neustálá logopedická péče, jak se zdá, 

metoda Makatonu má značné účinky na progresi v oblasti komunikace. Michel bude schopen 

integrace a dosažení základního potřebného vzdělání,  s poměrně vysokým potenciálem do 

budoucnosti.

(1) Timing  –  out  =  místnost  vyhrazená  k pominutí  záchvatů  vzteku,  projevů  agrese,  ale  i  při  potřebě soukromí, 

samoty.

Místnost je přizpůsobena tak,  aby se dítě nezranilo – polštáře, matračky.  Okénko ve dveřích - pedagog může 

dohlížet na  bezpečnost dítěte,  odhadnout kdy krize pominula.
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3.4.  Případová studie D

Peter – „Malý tyran“

Tento  případ  jsem zvolila  z několika  důvodů.  Nejen  že  Peter  byl  téměř  „učebnicovým“ 

příkladem autismu  s mnoha  znaky,  ale  jeho  postižení  bylo  rodinou  téměř  nezvládnuto  a 

chlapec vládl v rodině svými vrtochy a zvyky.

Peter se narodil v roce 1997, nyní je mu 9 let, v rodině Romů kočovného původu, kdy však 

otec i  matka  jsou plně integrováni  do současné francouzské společnosti.  Otec podniká – 

založil vlastní firmu na pokrývačské a jiné stavební práce, matka je v domácnosti. Peter má 

jednu  starší  sestru,  které  je  jedenáct  let,  a  která  je  právě  péčí  rodičů  o  chlapce  značně 

v pozadí jejich zájmu. Je velmi tichá, ke svému bratrovi se chová velmi vřele a starostlivě o 

něj pečuje a dohlíží na něho. Často se zdá, že přebírá i jakousi výchovnou roli za svou matku, 

která má tendenci k přecházení chování chlapce bez jakéhokoliv zásahu.

Rodiče jsou velmi zainteresovaní v péči o chlapce – ve vztahu k instituci jsou však mírně 

agresivní, ve většině případů dávají personálu najevo, že nevykonává dobře svou práci, větší 

konflikty však s nimi nejsou. Chlapec je vždy velmi vzorně obstarán, matka dbá na sladění 

oblečení jedné značky, dává mu drahé oděvy a řetízky.

Zdá se však, že zejména matka postižení svého chlapce příliš nerozumí a má z něj obavy, 

chlapci  jsou  tedy plněna  veškerá  přání  a  touhy,  jako prevence  před  záchvaty  vzteku   a 

sebezraňování - kousání se do ruky a velmi silné bušení hlavou o zeď. Chlapec tedy velmi 

dominantně  velí  domácnosti,  vše  se  děje  téměř  podle  jeho  nálad  a  přání.  Není  nikterak 

omezován, ale rodiče s ním téměř nepracují a je ponechán , ať dělá co si přeje. Vzniká tak 

jakási nevraživost mezi  institucí  a rodinou – rodiče téměř nespolupracují  na rozvoji syna 

doma, mají pocit, že to je úkolem instituce.

Peter je velmi hubený na svůj věk a výšku, v souvislosti s příjmem potravy. Chlapec je velmi 

selektivní - dává přednost jen určitému jídlu – určité konzistence a určité barvy, jinak nic 

nesní. Toto upřednostňování určité potravy se však pravidelně mění, jeden týden tak chlapec 

jí jen maso, další týden jen zelený salát. Pedagožky zařízení tak začaly pracovat na protokolu 

přijímání  potravy.  Chlapec dostane na talíř  malou porci  předkrmu,  jako ostatní.  Pokud ji 

nesní, čeká se až dojí předkrm ostatní a pak dostane na talíř hlavní jídlo, které mu pedagožka 

rozmačká na malé kousky, a smíchá společně s předkrmem. Pokud dává přednost masu, je 

mu  dán  malý  kousek  nakrájeného  masa,  a  zbytek  je  položen  před  něj  na  jiném talířku, 

s požadavkem, že až sní, co má na talíři, dostane maso, či jinou věc, kterou chce. 
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Peter nemluví, je tedy vyžadováno aby o jídlo požádal gestem, to znamená ukázal prstem 

nádobu ve které je jídlo. Pokud oběd nesní, je mu schován a nabídnut při odpolední svačině.

Matka  bohužel  v tomto  případě  nespolupracuje  a  doma  je  Peter  krmen  výhradně  věcmi, 

kterým dává přednost, velmi často sladkostmi a stravou celkově dost nevyváženou.

Chlapec není schopen samostatné sebeobsluha v oblasti osobní hygieny. Dosud nosí pleny, 

na záchodovou mísu odmítá se posadit a vzpírá se na rukou. Stolice probíhá prý pouze ve 

vaně  během  večerního  koupání,  chlapec  však  evidentně  během  dne   úmyslně  proces 

vylučování blokuje stahováním svěrače.  

V průběhu školního roku personál začal pracovat  na naučení chození na toaletu – odejmuty 

pleny a chlapec je pravidelně doprovázen na toaletu.  Následkem toho však vznikla  vyšší 

sexuální dráždivost – Peter neustále obnažuje a dotýká se svého pohlaví.

Chlapec je velmi hyperaktivní – i během klidových aktivit pobíhá po místnosti a sezení na 

místě  déle  než  deset  minut  je  velkým  problémem.  Běhu  i  skoku  je  schopen,  ne  však 

organizovaně,  to znamená v rámci požadovaných aktivit.  Celkově je však fyzicky zdatný, 

málokdy projevuje fyzickou únavu.

Velkým problémem je sebezraňování.  To nastává pokud chlapec nezíská předmět o který 

stojí, ale i v zátěžových situacích, jako je individuální práce, čekání na něco ale i  vysazení na 

toaletu. Přetrvává i přes veškerá opatření – chlapec se bije a kouše do ruky a buší velmi silně 

hlavou o stěnu. To vše doprovází velmi intenzivním křikem. Nikdy však není agresivní vůči 

druhé osobě.

Manuálně je schopen pracovat za projeveného zájmu – skládání kostek, zasouvání dřevěných 

tvarů, skládání rozloženého předmětu. Jemná motorika je celkově vzhledem k věku v normě. 

Zajímavá zkušenost s niťovou technikou (malba nabarvenými bavlnkami potahovanými po 

čtvrtce) při výtvarné činnosti -  Peter místo aby nitě vytahoval, snažil se vždy o zastrčení nitě 

dovnitř papíru. 

Chlapec  má  tendenci  k  stereotypnímu  zabývání  se  předměty  –  oblíbenost  drobných 

kmitavých předmětů – korále, plastová barevná spirála, řetízek. S těmito předměty si neustále 

kmitá  před  očima,  vydávajíc  spokojené  zvuky.  Předměty  jsou  mu  dávány  během 

volnočasových aktivit, a používány jako motivace  a odměna během individuální práce.
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Peter je také velmi olfaktoriálně citlivý. Veškeré věci které dostane do ruky před použitím 

očichá, jídlo také, než vloží sousto do úst. Ve velké oblibě má dětskou plastelínu, která je 

parfémovaná. 

Chlapec vůbec nemluví, pouze vydává vysoké skřeky a křik. Ke komunikaci je využíváno 

nejnižší  úrovně  PECS  (1).  Naučil  se  tak  většinou  při  požadavku  nějakého  předmětu  či 

činnosti používat jedinou kartu se symbolem POMOC. Pedagožka zareaguje – „Ukaž mi co 

chceš?“ a chlapec je buď dovede k požadované věci, či ji ukáže na kartičce. Tato komunikace 

funguje v závislosti na oblíbenosti a osobní motivaci chlapce, jednalo-li se například během 

pracovní  činnosti  o  motivaci  chipsy,  které  chlapec  zbožňuje,  byl  vždy  schopen  zvolit 

správnou kartu předmětu, jinak vytahoval jakoukoliv kartu. 

Na  tomto  způsobu  komunikace  se  každodenně  pracovalo,  právě  díky  oblíbeným  a 

neoblíbeným předmětům – chlapec měl volbu mezi plastelínou, kterou zbožňoval, a kyselými 

okurkami,  které  nesnášel.  Pokud  na  otázku  „Co  chceš?“  Zareagoval-li  vybráním  karty 

plastelíny, dostal  plastelínu, ale proces byl několikrát opakován. Zdá se, že ač je schopen 

vyšší  úrovně  komunikace  s piktogramy,  sám  projevuje  aktivitu  a  správnou  volbu  jen 

v případě  osobního  zájmu  a  motivace.  Tuto  metodu  je  tedy  třeba  rozvinout  a  zejména 

pravidelně používat, a neustále vést chlapce ke správné volbě a použití piktogramu. To však 

vyžaduje  neustálou  pozornost  a  péči  pedagoga,  která  je  v aktuálních  podmínkách  velmi 

těžká.

Vhodnou variantou by byla osobní asistence,  a zejména spolupráce rodičů doma. Použitá 

metoda tak bohužel nebude mít nikdy takový účinek a nedosáhne takové úrovně, jako kdyby 

byla používána důsledně a intenzivně. 

Celkový rozvoj chlapce tak bohužel víceméně stagnuje. Peter bude vždy potřebovat dohled a 

pomoc  v běžných  každodenních  situacích,  a  pravděpodobně  nedosáhne  takového  stupně 

autonomie, aby byl schopen se sám o sebe postarat. Vhodné by bylo zaměřit další výchovu a 

vzdělání praktickým směrem – na rozvoj schopnosti komunikace a základům sebeobsluhy, 

potřebných v každodenním životě. Myslím však že zařízení by se mělo mnohem více snažit o 

spolupráci ze strany rodičů a jejich aktivní podíl na dalším rozvoji chlapce.

(1) PECS – Picture Exchange Communication System, viz. kap. 2.2.b),  strana 18
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4. Závěr 

Ani  jedno  z prezentovaných  zařízení  není  úplně  klasickým příkladem instituce  speciálně 

pedagogické  péče  o  osoby s autismem ve Francii.  Jejich  společným rysem je  však  něco 

nového, každé z nich vneslo inovaci do francouzského systému práce s klienty s autismem. 

Tato  zařízení  mají  odlišnou organizaci,  každé  má  jinou filozofii,  využívá  jiné  metody a 

přístupy. 

V této zemi autismus byl  dlouhou dobu zařazen do psychických onemocnění,  což značně 

ovlivňovalo i systém péče. I v současnosti je značná část klientů s autismem v péči pouze 

medicínských a psychiatrických zařízení. 

Francie je zemí se značnými prostředky, přesto se dá říci že speciálně pedagogická péče je 

oproti některým jiným zemím Evropské Unie, jako Velká Británie, trochu opožděna. To vše 

se však pomalu, zejména po roce 2003 (1), značně mění. Apel odborné veřejnosti, a zejména 

rodičů,  přináší  čím dál  více  úspěchů,  v oblasti  legislativy,  sociální  a  edukační  politiky  i 

v realizaci projektů. Jsou zakládány nové organizace a zařízení, aplikovány nové metody a 

přístupy, včetně upřednostňování integrace a inkluze žáků s postižením.

Jaký  je  celkový  výsledek  a  úspěšnost  ve  vzdělávání  osob  s autismem  v  jednotlivých 

francouzských  zařízeních  lze  jen  těžko  posuzovat.  Každé  dítě  s postižením,  každý  žák 

s autismem  má  svá  specifika,  záleží  tedy  velmi  na  individuálním  přístupu  ke  každému. 

Zvolení  nejvhodnějších  metod  a  postupů  k co  nejprogresivnějšímu  vývoji  schopností   a 

znalostí dítěte,  které vedou ke snadnějšímu začlenění do každodenního života ve společnosti. 

Problematika autismu se dostává ve Francii do popředí zájmu již nejen medicínského, ale i 

speciálně  pedagogického.  Cílem  se  stává  zpřístupnění  péče  a  vzdělávání  všem,  celkové 

zlepšení kvality života  osob s autismem ve společnosti.  A Francie je bezesporu na dobré 

cestě .

(1) „La situation des personnes autistes en France“,  zpráva pro Národní Shromáždění o situaci osob s autismem ve 

Francii, J.F. Chossy, září 2003
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Každý z případů uvedených v praktické části je svým způsobem ojedinělý a jiný, ale zároveň 

každý z odborníků,  pracujících  s klienty  s autismem,  bezpochyby  najde  podobné znaky a 

situace v každodenní práci u svých svěřenců.  Má tedy možnost  porovnat a eventuelně se 

inspirovat právě přístupy a metodami zvolenými v tom či onom případě.

Cílem mé práce je přiblížit systém, metody a postupy práce s klienty s autismem používané 

v zemi s poměrně silným sociálním systémem, v současné době otevřené novým metodám a 

přístupům.  Francie  vyčleňuje  značné  finanční  prostředky  na  sociální  i  vzdělávací  sféru, 

zároveň  je  však  nutno  říci,  že  celkově  je  národní  výchovně  vzdělávací  systém poměrně 

zkostnatělý  a zastaralý,  a  v budoucích  letech  se počítá  s mnohými  změnami  jak v oblasti 

vzdělávání,  tak  v oblasti  speciálně  pedagogické.  Psychoanalýza  a  francouzská  klasifikace 

poměrně zbrzdily plný rozvoj alternativních metod a přístupů v práci s klienty s autismem, na 

druhou  stranu  instituce  a  organizace,  které  byly  rozhodnuty  touto  cestou  se  vydat  se 

nesetkaly s takovými překážkami a odporem ze strany státu a byrokracie.

V listopadu roku 2005 se v Praze konala mezinárodní konference s odborníky na autismus 

z mnoha zemí. Na této konferenci  prezentovali své příspěvky specialisté z oblasti výzkumu, 

medicíny  i  speciální  pedagogiky ze  zemí  skandinávských i  anglosaských.  Naprosto  však 

chyběla  reprezentace  zemí  frankofonních,  jako  Francie  a  Kanada.  Důvodem  je  možná 

jazyková bariéra, ale i do současné doby  nenavázání kontaktů jak z jedné, tak z druhé strany. 

Francie je v tomto ohledu poněkud uzavřena vůči okolním zemím, což je veliká škoda.

Přitom právě systém speciálně pedagogické péče v této zemi je v mnohém odlišný právě od 

zemí,  jako je  Anglie,  Dánsko či  Holandsko.  Znovu  jsem si  tak  potvrdila,   že  získávání 

pramenů  a  informací  o  práci  s klienty  s autismem  ve  Francii  může  v mnohém  obohatit 

českou odbornou scénu.

V této  práci  nepřináším  žádné  převratné  novinky  v této  oblasti.  Každému  z odborníků, 

pracujícímu s klienty s autismem, jsou zde uvedené metody a přístupy více či méně známy. 

Hlavním  smyslem  mé  práce  bylo  zejména  zkompletovat  a  hlavně  ukázat  na  příkladech 

institucí  jednotlivých případech,  jak jsou tyto  metody a přístupy využívány a aplikovány 

v praxi v zemi, jako je Francie. Ukázat, jak je o klienty s autismem pečováno v jiné zemi.

 Nechť je tedy tato práce novým pramenem, inspirací ale i  podporou a dodáním odvahy 

všem, kteří svůj život zasvětili práci s osobami s autismem.

5. Přílohy I     Formuláře
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Cueillette de données pour la réalisation du bilan

Connaissances et vocabulaire d´éléve
_Prénom___________________ Nom___________________

Date de naissance___________ Date de réalisation________

Aspects Connaisances

L´éléve  posséde le 

concept

Vocabulaire

L ´éléve est capable 

de nommer
Schéma corporel

(téte, bras, pied, épaule, cou)

Notions spatiales

(en haut, en bas, dessous, dessus,

devant, derriére, etc.)

Notions spatio – temporelles

(matin, midi, soir, demain, hier )

Notions de lateralité

(connaissances  sur  lui  et  sur  les 

autres de la notion gauche- droite)

Couleurs

Termes de compairaison

(long, court, gros, mince)

Formes géometriques

(Carré, cercle,etc.)

Juhel, J.CH. La persone autiste et le syndrome d´Asperger 

Les Presses de l´Université Laval, 2003, Canada 2-7637-7922-0

Tělesné schéma

I. Bilance znalostí a jazykového vyjadřování
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Jméno_________________ Příjmení____________________

Datum narození_________ Datum vykonání _____________

Posuzovány znalosti Znalosti
Žák  je  schopen 

jmenované  rozpoznat 

či ukázat

Slovní zásoba
Žák  je  schopen 

pojmenovat

Tělesné schéma (hlava,ruce, 

nohy, krk….)

Orientace  v  prostoru 

(nahoře,  dole,  vpředu, 

vzadu…)
Orientace  časoprostorová 

(ráno, večer, dnes, zítra.)

Lateralita ( sám na sobě a na 

ostatním)

Barvy

Porovnání  (dlouhý,  krátký, 

malý, velký)

Geometrické tvary (čtverec, 

kruh, trojúhelník)

Motricité fine, motricité globale, rythme et détente

 

                

Commentaires

Préhension
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( facon de tenir les ciseaux, 

les crayons, pression excessive ou lache)

Habileté manuelle ( bricolage, construction,

 manipulation,

 graphisme)

Coordination, dissociation des mouvements

(équilibre, endurance, vitesse, souplesse )

Détente (contraction et rélachement)

Rythme (connaissance de tempos différents,

et capacité d´adaptation á des rythmes extérieurs)
                    

II.Jemná a hrubá motorika, rytmus

Pozorování
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Používání úchopu

Manuální zručnost

Koordinace, rovnováha, rychlost,

Uvolnění (svalové kontrakce, uvolnění)

Rytmus  (znalost  tempa,  schopnost 

adaptace na rytmus)

Comportement en classe et développement affectif et social

OUI +ou 

-

NON

Manifeste de l´intéret pour les activités scolaires
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Suit les explications sans étre distrait.
Continue ses activités sans se laisser distraire
Réflechie et vérifie une situation ou un probléme 

avant de donner ou montrer une réponse
Se préocuppe de la qualité de la présentation de 

ses travaux
Vérifie son travail avant de le rendre
Prend des initiatives
Depose ses travaux á temps
Persévere dans ses travaux de façon autonome
Respecte de reglements de scolarité
Respecte les camarades et accepte leurs opinions
Il est accepté par les autres écoliers
Respecte  l´autorité  (enseignants  et  autres 

intervenants)
Est capable de fonctionner en petit groupe ou en 

couple
Extériorise de façon appropriée ses émotions et 

ses sentimentes
Adaptation facile á des situations nouvelles
Manifeste de la confiance en lui méme
Exprime de la confiance envers les adultes

Chování ve školní třídě, afektivní a sociální vývoj

   An

o 

+  či 

-

    

Ne 
Vykazuje zájem o školní aktivity
Sleduje pozorně po celou dobu vysvětlování 

učitele 
Pokračuje  ve  svých  aktivitách  aniž  by  se 

nechal vyrušit
Přemýšlí  a  ověřuje  skutečnost  či  problém 

předtím než odpoví
Kontroluje svou práci před odevzdáním
Je sám v činnostech iniciativní
Odevzdává  svou  práci  v požadovaném 
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časovém úseku
Autonomně pracuje na zadané práci
Dokončuje to co začal
Respektuje řád a stanovy třídy a školy
Respektuje  své  spolužáky  a  kamarády  a 

jejich názory
Je akceptován ostatními spolužáky
Je schopen pracovat ve skupině či dvojici
Respektuje autoritu dospělého
Vyjadřuje přiměřeně své emoce a pocity
Snadno se přizpůsobuje novým situacím
Vykazuje sebedůvěru 
Vyjadřuje důvěru k dospělým 

Santé  et autonomie

                      Commentaires 
Suivi par un medicín pour un probléme particulier?

                              
Médicaments?Lesquels

Hospitalisation au cours de la derniére année?

Allergies?Lesquelles?

L´asthme?

Troubles d´audition?

Troubles  de vision?

Problémes psychomoteurs?

Est capable de s´habiller et de se déshabiller seul
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Est  capable  de  prendre  soin  de  son  hygiéne 

personelle
Est capable de prendre soin de ses vétements, de ses 

objets personells
Est  responsable  de son pupitre,  de son espace de 

rangement

Zdravotní stav a samostatnost

                     Komentář 
Dlouhodobé  sledování  lék.specialistou  a  z jakého 

důvodu

Léky? Upřesněte jaké

Hospitalizace v posledním roce? Z jakého důvodu

Alergie? Jaké

Astma

Poruchy, problémy se sluchem?

Poruchy, problémy se zrakem?

Psychomotorické obtíže

Je schopen sám se obléknout a svléknout

Je schopen se sám postarat o svou osobní hygienu

Schopen se postarat o své oblečení, o osobní věci
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Je  zodpovědný  v udržování  pořádku,  úklidu  po 

sobě na lavici

Milieu familial

              Commentaires 
La  supervision  de  devoirs  et  des  lecons  á  la 

maison ádequate

Les communications  entre  l´ecole  et  les  parents 

satisfaintes 

Changements  récents  au  sein  de  la  famille 

(séparation, décés, maladie..)

Problémes de sommeil

Problémes alimentaires

Les parents ont conscience des difficultés de leur 

enfant

L´eléve  participe  a  des  acitivités  organisées 

(sportives, culturelles)

Jana Smolíková 86



Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra speciální pedagogiky

Rodinné prostředí

                Komentář
Adekvátní  a  dostatečná  kontrola  a  domácí  práce  na 

probrané práci a domácích úkolech

Uspokojivá a dostatečná komunikace mezi rodiči a školou

Zásadní změny v životě rodiny v poslední době

(rozvod, úmrtí, nemoc..)

Problémy se spánkem – ospalost během dne, 

naopak problémy se spánkem

Problémy s příjmem potravy, upřesněte

Rodiče si jsou vědomi obtíží svého dítěte

Žák se podílí na společných mimoškolních aktivitách 

– sportovních, kulturních
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Přílohy II. Fotografie

Uspořádání tříd v IME Alternance. Každý pedagog má k dispozici malou chatku s veškerým potřebným 

vybavením, a může nerušeně pracovat s jedním či několika klienty.

Projekt „Škola a kino“, po shlédnutí filmu žáci pracují s příběhem, děj se prolíná jednotlivými předměty, jako 

zeměpis, matematika, psaní, čtení a další.
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Časový rozvrh dne – každý klient má svou fotografii u příslušné aktivity. Tento plán je každé ráno a odpoledne 

„přečten“ některým z klientů během komunikačního kruhu.
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Práce na časopisu „Le Papotin“, atypický žurnál na němž spolupracují klienti několika zařízení, kteří se scházejí 

jednou týdně.

IME „Notre école“ – strukturalizace časového rozvrhu dopoledne s jednotlivými aktivitami. Klient sundá 

kartičku aktivity, kterou jde vykonávat, a dá ji do krabičky.

    Individuální práce u stolečku 

Místnost pro psychomotorická cvičení   
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