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Úvod

     Téma nácviku sebeobslužných dovedností u dětí s autismem předškolního věku 

jsem si vybrala záměrně. S dětmi s autismem předškolního a mladšího školního věku 

jsem pracovala v minulosti a spolupráce s nimi mě těšila a bavila. Pro účely 

bakalářské práce jsem hledala téma, kde by bylo možno dosáhnout zjevných a 

měřitelných výsledků. Domnívala jsem se, že právě nácvik sebeobslužných 

dovedností mé představě odpovídal. Cílem této bakalářské práce je zjistit možnost 

nácviku sebeobslužných dovedností na konkrétních případových studiích. 

     Bakalářská práce se skládá z několika částí, které volně přecházejí jedna do 

druhé. První část je věnována teorii, která čtenáře krátce seznamuje se specifickými 

projevy autismu u dětí předškolního věku (nejedná se o jejich komplexní výčet). Na ni 

navazuje další, která se zabývá poznatky zahrnujícími sebeobsluhu a možnosti

nácviku sebeobslužných dovedností. Ve třetí, závěrečné části je shrnuta má 

spolupráce se dvěmi dětmi s autismem předškolního věku. 

V práci jsem se snažila uvést pouze ty teoretické poznatky, které mi byly

nápomocny při konkrétní práci s klienty v terénu. Hlavním zdrojem informací pro mne 

byly publikace od Schoplera, Jelínkové, Čadilové a Žampachové, Gillberga, 

Peeterse, Thorové a dalších. Veškeré informace, týkající se klientů vycházejí  

z mých osobních zkušeností, zkušeností rodičů a pedagogů speciální mateřských 

škol a z poskytnuté dokumentace.

     Kontakt s rodinami mých dětských klientů jsem navázala díky inzerátům (viz 

Obr.1.), které jsem vyvěsila ve dvou speciálních mateřských školách. Nácvik 

sebeobslužných dovedností probíhal 1x týdně ve večerních hodinách v domácím 

prostředí. Nacvičovaná sebeobslužná dovednost byla vybrána samotnými rodiči.  
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1 Dítě s autismem předškolního věku 

     Autismus je označován jako spektrum poruch. U každého dítěte můžeme 

pozorovat odlišné znaky a symptomy, kterými se u něj autismus projevuje (Richman, 

2008).

     Typický je nerovnoměrný vývojový profil, který nás většinou vede k tendenci 

schopnosti dětí s autismem podceňovat, nebo naopak kvůli určitým jednotlivým 

schopnostem přeceňovat (Komárek, Hrdlička, 2004). U dětí s autismem předškolního 

věku můžeme pozorovat odchylky od typického/běžného vývoje v oblasti 

komunikace, sociální interakce a chování, představivosti, zájmů               a dalších. 

1.1. Komunikace

     Vývoj řeči je narušen. Dítě většinou postrádá vrozené uvědomění, že jazyk je 

nástroj, kterým sdělujeme své potřeby a ovlivňujeme své okolí. Používá komunikaci 

především k uspokojení svých potřeb a často nerozumí jejímu významu pro 

předávání informací (Gillbert, Peeters, 2008). 

     Kromě oblasti porozumění, může být u dětí s PAS narušena i oblast verbální. Dítě 

může lépe rozumět mluvenému slovu, ale má problém se vyjádřit. V opačném 

případě převažuje expresivní stránka řeči (otázkou je její funkčnost) nad receptivní 

(Hrdlička, Komárek, 2004). 

     Mluvíme-li příliš rychle, ve složitých a dlouhých větách, dítě nám většinou 

nerozumí. Také pokud dáváme dítěti na výběr, neměla by být věta příliš dlouhá, jinak 

může dojít k situaci, kdy si dítě zoufale vybere jen to, co si pamatuje. Většinou se 

jedná o slovo, které bylo na konci věty (Čadilová, Žampachová, 2008). Dítě často 

také nechápe abstraktní slova, abstraktní představy, jako je např. čas – nerozumí 

informaci „uděláme to zítra“ (Gillberg, Peeters, 2008). Dalším projevem bývá 

neschopnost číst emoce z mimiky obličeje. Nepozná zlobu, radost, apod. (Jelínková, 

2006).

     Někdy se můžeme domnívat, že má dítě bohatou slovní zásobu. Je ale možné, že 

si pouze spojuje slova s určitou situací a nedokáže je využít v běžném denním životě 

(Čiháček, 1998). 

     Expresivně dítě málokdy sestaví dvou až tří slovní větu. Dokáže většinou vyjádřit 

přání, ale už ne pocity, myšlenky či názory. Často používá svůj vlastní žargon a 
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obvyklý je také výskyt echolálie, která může přetrvávat i celý život (napodobuje, co 

slyšelo v televizi, co ho zaujalo). Někdy používá echolálii          

i komunikativně. (Gillberg, Peeters, 2008).

Typicky se také objevuje nesprávné používání zájmen. Jedná se o záměnu „ty“ za 

„já“, „ona“ za „on“, „my“ za „vy“, apod. (Gillberg, Peeters, 2008).

     Častý je též výskyt narušeného očního kontaktu a chybějící zrakové sdílení 

pozornosti (Hrdlička, Komárek, 2004).     

      Další problematickou oblastí bývají společenská pravidla, kterým dítě nemusí 

rozumět, a proto je ani nerespektuje (Vermeulen, 2006). 

1.2. Sociální interakce a chování

Sociální vztahy jsou natolik složité, že i ty autistické děti, které mají vyšší 

inteligenci  a dobrou komunikační schopnost (vysoce funkční autisté) selhávají při 

společenském styku, který je pro ně velmi náročný. Jediné, co jsou schopny se 

naučit, jsou neměnné vzorky chování (Jelínková, 2008, s. 27).

     Nesmírně důležitá je v oblasti sociálního učení hra. Jestliže si dítě dokáže hrát se 

sourozenci, pak má výbornou příležitost rozšířit škálu sociálního chování, které pak 

lze generalizovat v kolektivním zařízení (Richman, 2008, s. 29)

     Abnormální vývoj je většinou zřejmý již před prvním rokem dítěte. Projevy mohou 

být v předškoním věku velmi individuální (Gillberg, Peeters, 2008). 

     Dítě se většinou nezajímá o ostatní děti ani lidi a obrací se na okolí pouze, pokud 

chce něco získat (oblíbenou hračku, jídlo, apod.). Často se také nedívá se na věci, 

nepozoruje, nereaguje na události, které zajímají ostatní (Thorová, 2006).

     Některé děti vyhledávají samotu. Někdy po ní touží tak úpěnlivě,  

že ve společnosti lidí křičí, ubližují si a kopou okolo sebe, nebo se stáhnou  

do ústraní a hrají si otočeni zády k ostatním. Setkáváme se také s nevhodným 

chováním, jako je sebestimulace, stereotypy, záchvaty vzteku a sebezraňující 

chování (Gillberg, Peeters, 2008).

     Fyzický kontakt většině dětí s autismem nevadí. Mají rády lechtání, plácání, 

nápadné a rytmické činnosti (Gillberg, Peeters, 2008). 

1.3. Představivost, stereotypní chování a zájmy  

Představivost
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Děti s autismem jsou odsouzeny si neustále vytvářet stabilní představy toho, co 

vnímají. Je pro ně nesmírně obtížné představit si i něco jiného než to, co vidí  

nebo slyší (Beyer, 2006, s. 32).

     Dítě s autismem má omezenou představivost. Většinou se týká jen věcí, které jej 

opravdu zajímají, např. určití hrdinové z pohádek, kreslení určitých předmětů, atd. U 

některých dětí je představivost ještě omezenější.  

     Obvykle si tyto děti hrají s předměty nestandartním způsobem a stereotypně 

(Jelínková, 2006). Často upřednostňují pouze jednu hračku. 

Stereotypní chování a zájmy

     Dítě s autismem má, bez ohledu na svoji inteligenci, často pouze omezený výčet 

chování a zájmů (Gillberg, Peeters, 2008). Inklinuje ke stereotypům  

a stereotypnímu chování. Typické je, že se danou činností zabývá po velmi dlouhou 

dobu. Má nutkavou potřebu se svému zájmu věnovat v každé volné chvíli.            U 

některých dětí se stereotypy projeví v ranném věku, u některých později, různě se 

objevují, mění a zase mizí. Stereotypy dítěti přináší uklidnění a jistotu, vnáší řád do 

světa, který vnímá jako naprosto chaotický. Stereotypní chování se u dětí s PAS 

velmi často objevuje, když jsou frustrované, nebo se nudí a může mít různou podobu 

(Gillberg, Peeters, 2008) – chození po špičkách, opakování slov, dítě se 3x otočí 

kolem vlastní osy, než si sedne ke stolu, odmítá jezdit do školy jiným autobusem než

určité barvy, apod.  

     Zájmy dítěte jsou většinou též stereotypní. Ty intelektuálně náročnější se projevují 

okolo 4-5 roku věku dítěte. U dítěte můžeme pozorovat fenomenální schopnost 

zapamatovat si veškeré informace o něčem, co ho opravdu zajímá (naučí nazpamět 

telefonní seznam, trasy a čísla autobusů, vše o chovu psů, ...).  

     Dalším rysem bývá u dětí s PAS vyžadování neměnnosti, touha po tom,  

aby vše zůstávalo stejné. Díky tomu se cítí v bezpečí. Každá případná sebemenší 

změna může být provázena neklidem, nespokojeností, záchvaty vzteku a někdy  

i sebezraňujícími aktivitami - bouchání hlavou do zdi, kousání si ruky, atd. (Hrdlička, 

Komárek, 2006).

1.4. Další vývojová specifika dítěte s autismem předškolního věku 
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     Tato specifika jsou velmi individuální a u každého dítěte jiná (Thorová, 2006). 

Níže uvádím pouze příklady některých z nich.

Zvláštnosti ve sluchovém vnímání

     Dítě někdy reaguje i na velmi slabé zvuky a někdy nereaguje ani na velmi silný 

podnět a vyvolává dojem neslyšícího (rozbije se sklo, voláme na dítě). Může se 

objevovat nesnášenlivost vůči vysokým tónům, kombinaci zvuků (sirény, sušiče 

rukou, vysavače, příliš mnoho lidí v malé místnosti, atd.) (Thorová, 2006).  

Zvláštnosti ve zrakovém vnímání

     Dítě se na předmět nedívá přímo, ale vnějším koutkem oka. Dává si předmět 

nepřiměřeně blízko, či nepřiměřeně daleko od očí. Příliš se zaměřuje na detail 

(Vermeulen, 2006), těžko fixuje zrak na předměty, apod. (Thorová, 2006). 

Zvláštnosti v chuťovém vnímání

     Dítě může procházet obdobím, kdy odmítá jíst jídlo určité barvy či konzistence 

(např. jí jen červené potraviny). Odmítá ochutnat cokoliv jiného, než na co je zvyklé, 

přejídá se. Konzumuje jedlé i nejedlé věci (klovatinu, mýdlo). Jídlo rovnou ho polyká, 

nebo naopak dlouho převaluje v ústech (Jelínková, 2008). 

Zvláštnosti ve hmatovém vnímání

     Dítě nemá rádo struktury určitých materiálů – huňaté svetry, deky, rukavice, apod. 

Tělesný kontakt vnímá jako nepříjemný. Nechce být objato, nesnáší dotyk na určité 

části těla odmítá střihání nehtů, vlasů, mytí žinkou). U některých dětí může být silný 

dotek naopak prostředkem relaxace (Thorová, 2006).  

     Další zvláštnosti se mohou také projevit v čichovém vnímání, ve vztahu k citlivosti 

(snížená, nebo naopak zvýšená), a také zvláštnosti vztahující se k vestibulárnímu

systému (Thorová, 2006).

2 Sebeobsluha a sebeobslužné dovednosti
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2.1. Vymezení pojmu sebeobsluha

Sebeobsluha je schopnost obstarat základní sebeobslužné výkony. Schopnost

obejít se bez pomoci v péči o vlastní osobu.1

     Sebeobsluha se týká následujících oblastí (Přinosilová 2004): 

 Hygiena (udržování čistoty, umývání, používání toalety) 

 Oblékání a obouvání

 Stravovací sebeobslužné úkony (stolování – jezení, pití)

     Další odlišné a detailnější rozdělení uvádí ve své publikaci z roku 2008 Drábková 

Bíbusová a kolektiv:

Hygiena

o Záchod (potřeba WC, hygienické potřeby – pleny,..) 

o Umyvadlo (potřeba mytí, čištění zubů, spony) 

o Sprcha, vana (potřeba mytí, osuší se, vysuší vlasy) 

o Celková úprava (smrkání, stříhání nehtů,..) 

Oblékání

o Vrch (rub a líc, pásek)

o Spodek (rub a líc, oblečení ponožek) 

o Boty

o Doplňky (čepice, šála) 

o Volba (teplota, čistota, příležitost) 

Potrava

o Příjem (hlad, žízeň, čistota) 

o Příbor (ruka, příbor, ubrousek) 

o Nádobí (talíř, konvice) 

o Konzumace (druhy potravin a nápojů, jejich teplota, chuť, čas příjmu, 

stolování dle společenských pravidel) 

_______________________________

1
MPSV ČR. Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice [online]. Praha, 2010. Dostupné

na <http://www.mpsv.cz/files/clanky/9597/dlouhodoba_pece_CR.pdf>

     Jak uvádějí různí autoři (Čadilová, Žampachová 2008, Richman 2006) 

sebeobsluha je velmi významným pojmem v životě člověka s autismem. 
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     Čím lépe se člověk dokáže o sebe postarat v základních sebeobslužných 

činnostech, tím více je zachována jeho intimita a soukromí. Míra zvládnutí 

sebeobslužných dovedností je přímo úměrná možnostem a schopnostem 

konkrétního dítěte. Obecně však platí, že čím lépe budou tyto dovednosti zvládnuty, 

tím méně bude dítě závislé na svém okolí, bude moci více samostatně plánovat 

jednotlivé činnosti a tím bude ve svém životě svobodnější a nezávislejší. (Čadilová, 

Žampachová, 2008, s. 151).

     Sebeobslužné dovednosti většinou nebývají středem zájmu ani odborníků,  

ani rodičů. Přitom právě jejich samostatné nezvládání vede k závislosti na rodičích a 

často brání úspěšnému zapojení se těchto jedinců do společnosti (Jelínková 2008). 

    Zjišťování úrovně sebeobslužných úkonů má velký význam v diagnostice dětí 

předškolního věku (Přinosilová, 2004, s. 52). Konkrétně je zjišťována potřebná míra 

pomoci ze strany další osoby při provádění sebeosblužných činností.  

     Sebeobslužné dovednosti jsou úzce spjaty se sociálními dovednostmi (příkladem 

může být cestování veřejnou dopravou, zdravení známých lidí)  

a s domácími pracemi (nakupování, používání různých předmětů, péče o oděv). 

     Rozvoj sebeobslužných dovedností je ovlivněn úrovní rozvoje motoriky, 

zrakového vnímání (barvy, zraková paměť), schopností prostorového vnímání  

a v neposlední řadě také schopností vnímání času, časové posloupnosti a sledu. 

Oslabení těchto oblastí znamená pro dítě snížení pravděpodobnosti dosažení 

samostatnosti (Bednářová, Šmardová, 2007).      

     Problémy se sebeobsluhou nalézáme u většiny dětí s autismem předškolního 

věku. Z doposud provedených výzkumů (Gillberg, Peeters 2008) vyplývá,  

že pouze 5% postižených s PAS zvládne sebeobsluhu a jsou schopni nezávislého

života.

     Důvody jsou různé. Příčinou může být opožděný tělesný a duševní vývoj,  

nebo zde mohou sehrát svou roli specifika smyslového vnímání dítěte, např. 

nesnášenlivost vůči doteku zubního kartáčku, chuťi zubní pasty, fyzický odpor  

ke sprchování, mytí hlavy, stříhání nehtů, strach z vody, atp. (Dubin, 2009). 

2.2. Úroveň sebeobslužných dovedností dítěte předškolního věku 

Hygiena

     Některé děti ještě nerozpoznají, kdy si mají dojít na toaletu (neurosvalová zralost), 

mohou používat k vyprazdňování jiné místo než WC, nebo se dokonce patlat ve 



10

vlastních výkalech (Schopler, 1999). I v případech, kdy používají k vykonání potřeby 

správné místo, se můžeme setkat s problémy. Ty jsou většinou spojeny se 

senzorickou citlivostí některých dětí (Jelínková, 2008). Dětem vadí barva sedátka na 

toaletě, poloha sedátka, barva hygienického čističe toalety apod. Při svlékání a 

oblékání po použití toalety potřebují děti stále ještě fyzickou pomoc.

     Zuby si mnohdy děti čistí za asistence dospělého. Často neví, jak jdou jednotlivé 

kroky za sebou a při nácviku se také může projevit jejich averze vůči zubní pastě, 

zubnímu kartáčku, či vodě. Pro nácvik jednotlivých kroků můžeme využít obrázková 

schémata, která popisuji v textu níže (viz Obr. 2.).

     Při procesu umývání i utírání rukou potřebuje dítě s autismem většinou ještě 

pomoc dospělého. Na umytí špinavých rukou či pusy musí být upozorněno, protože 

samo od sebe si ruce většinou nemyje, nevšimne si, že je má špinavé,  

a ani třeba nechápe, proč by si je mělo mýt. Asistence dospělého je většinou potřeba 

při mytí celého těla dítěte s PAS.

     Mnoho dětí s PAS také neumí smrkat, většinou fouká do kapesníku pusou, nebo 

natahuje obsah nosu směrem dovnitř.

Oblékání a obouvání

     Při svlékání i oblékání potřebují děti s autismem předškolního věku většinou 

pomoc. Některé se již umí samy svléknout, ale oblékání bývá problém. Velmi složité 

je také naučit je rozpoznat přední a zadní část oděvu, či obrácené oblečení. 

Málokteré děti pak umí oděv obrátit naruby. Často ani nerozumí tomu, proč by ho 

obracet měly. 

     Jsou děti, které v tomto věku již zvládnou rozepnout velký knoflík, ale zapnout ho 

již bývá problém a potřebují k tomu pomoc dospělého. 

     Další sebeobslužnou činností, u které potřebují asistenci dospělého, je zapínání 

zipu.

     Na rozdíl od oblékání, zvládá řada dětí obouvání bot bez obtíží, a to včetně 

zapnutí si suchého zipu na obuvi.

Stravovací sebeobslužné úkony

     Při stolování používají děti k nabírání jídla především lžíci. Některé se také naučí 

zacházet s vidličkou, ale už ne s nožem. Ty zdatnější si dokáží otevřít jogurt, či pytlík 

s křupkami. Z hrnku pijí obvykle ještě s pomocí obou rukou.  
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2.3. Úroveň motoriky dítěte předškolního věku 

     Jak již zmíněno výše, rozvoj sebeobslužných dovedností je ovlivněn mimo jiné 

úrovní rozvoje motoriky a také schopností vnímat čas.  

     V oblasti motoriky je u dítěte většinou zřejmý problém s koordinací pohybů jak 

v oblasti hrubé, tak jemné motoriky. Děti v předškolním věku bývají velmi neobratné, 

s potížemi skládají stavebnice, drží nesprávně tužku, mají problémy se zapnutím 

knoflíku, neumí si zavázat tkaničky, jezdí pouze na tříkolce -  a to jen některé z nich 

(Hrdlička, Komárek, 2004).  

     Mívají také problémy s udržením rovnováhy, nebo s činnostmi, které vyžadují 

koordinaci více souběžných pohybů např. nalití čaje do hrnku (Thorová 2006).  

     Některé děti se vyznačují zvláštními pohyby – např. chodí po špičkách, trhají 

hlavou, mrkají, zvláštně kroutí končetiny, apod. (Čadilová, Žampachová, 2008).  

     Jedním z problémů také bývá nápodoba. Existují děti, které neumí napodobovat 

vůbec, další napodobují pouze nepřesně (Thorová 2006). 

     Dalšími oblastmi je udržení pozornosti a chápání smyslu činností, které bývá pro 

děti s PAS velmi obtížné (Thorová, 2006).

     Děti většinou nekreslí, často nenapodobí ani základní tahy a pouze čárají 

(Čadilová, Žampachová, 2008). 

2.4. Dítě předškolního věku a jeho vnímání času 

     V oblasti vnímání času má dítě potíže se zapamatováním si časového sledu 

denních událostí. Často je využíváno vizuálních zobrazení činností, které ten který 

den probíhají, a kterým se říká obrázková schémata. Pomocí předmětů, obrázků, 

symbolů či fotek je zobrazeno, jak bude celý den vypadat. Pro dítě je srozumitelné, 

co bude následovat a není vystaveno stresu a úzkosti z nepředvídaných a 

neočekávaných událostí. Dále se také využívají časové rozvrhy – např. obrázek, kde 

je na hodinách osm hodin, a poté následuje obrázek vyjadřující, že dítě půjde spát 

(Čadilová, Žampachová, 2008). Jak již zmíněno v předchozím textu, děti většinou 

nerozumí pojmům včera, dnes, potom, atd. 

3 Možnosti nácviku sebeobsluhy

     Jestliže myslíme na budoucnost dítěte, je nácvik sebeobslužných dovedností od 

útlého věku ten nejlepší způsob přípravy na samostatný život (Richman, 2008, s. 67). 
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     Spousta rodičů má tendenci dětem s autismem věnovat přehnanou péči, místo 

toho, aby posilovali jejich samostatnost a nezávislost (Richman, 2008). Děti by měly 

dostat příležitost si samy vyzkoušet oblékání, mytí, jedení, atd. Zvládnutí 

sebeobsluhy je pro samostatnost (autonomii) dítěte nesmírně důležité. Kromě toho, 

že je zvládnutí sebeobsluhy spojeno s celkovým vývojem dítěte a jeho zralostí, záleží 

samozřejmě i na tom, jak se mu okolí při nácviku těchto dovedností věnuje 

(Bednářová, Šmardová, 2007).

     Nácvik je nutno započít co nejdříve. Než začneme s dítětem určitou činnost 

nacvičovat, musíme zjistit, co všechno již zvládá samo a s dopomocí (Gillberg, 

Peeters, 2008). Zároveň mu vždy musíme dát dostatek času a prostoru na její 

nácvik. Nikdy nesmíme zapomenout, že s autismem je spojena také menší flexibilita.

Stále ale platí, že dítěti nikdy nepomáháme s tím, co již zvládá samostatně samo 

(Přinosilová, 2004). 

     Pokud naučíme dítě vykonávat činnost určitým způsobem, bude ji vykonávat 

přesně v tomto pořadí a tak, jak jsme ho učili. Pokud se ale situace změní, nebude se 

jí umět přizpůsobit a jeho reakce již nebude efektivní (Vermeulen 2006). 

     Nácvik je potřeba rozvíjet v přirozených situacích (např. když jdeme ven, dítě se 

potřebuje obléci, po použití toalety, je potřeba umýt si ruce atd.). Míra zvládnutí 

sebeobslužných dovedností se vždy odvíjí od konkrétních možností a schopností

dítěte. Čím více jich zvládne, tím samostatnější bude v budoucnosti (Gillberg, 

Peeters, 2008).

     Dítě by mělo být vždy zásobeno maximálním množstvím příležitostí k tomu, aby 

se naučilo samo obléci, umýt, najíst, uklidit, usnout. I děti s autismem se stejně, jako 

běžné děti, musí učit z vlastních chyb. Rodiče by měli opomíjet nepořádek, který děti 

při učení způsobí, měli by být připraveni na případné boule, či odřená kolena. Nikdy 

by neměli za děti dělat činnosti, o kterých ví, že je děti zvládnou bez jejich pomoci 

(Richman, 2008).

     Jak uvedeno výše, musíme před samotným nácvikem vybrané činnosti zjistit, co 

všechno již dítě zvládá samo, nebo s dopomocí. Činnost, kterou chceme dítě naučit, 

rozdělujeme do jednoduchých kroků, které vizualizujeme (vytvoříme tzv. „obrázkový 

scénář“) a s dítětem postupně nacvičujeme (Gillberg, Peeters, 2008). Obrázkový 

scénář je tvořen předměty, piktogramy, symboly, či fotkami, které znázorňují 

jednotlivé kroky, jak má dítě při konání činnosti postupovat. Při nácviku využíváme 

odměn a pochval. Někdy je činnost sama o sobě motivací (Čadilová, Žampachová, 
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2008), např. dítě chce jít ven, a proto má motivaci se oblékat. Vždy musíme mít na 

mysli individuální zvláštnosti dítěte – např. teplota vody, zubní pasta, materiál, ze 

kterého je vyroben používaný ručník,… Využíváme demonstrace, modelování a 

fyzické vedení. Nesmíme zapomenout, že obrázkový scénář je pouhou pomůckou a 

jakmile dítě zvládá danou činnost samo, scénář postupně pomalu a opatrně 

eliminujeme. Děti s autismem si totiž často rychle zvyknou na pobídky a stanou se na 

nich závislými (Richman, 2008). Zároveň  

ale také nesmíme zapomenout, že dítě necháme samostatně a bez pomoci dělat 

pouze takový úkol, který víme, že nakonec úspěšně zvládne. 

     Protože výkony dětí jsou nekonzistentní a jsou ovlivňovány nepřeberným 

množstvím faktorů, je nutné porovnávat výsledky, kterých dítě dosahuje v různých 

prostředích, např. ve škole, doma, atd. (Komárek, Hrdlička, 2004) 

3.1. Hygiena a spánek

Toaletní trénink

     Nácvik je dlouhodobou záležitostí a vyžaduje velké úsilí. Nejprve musíme dítě 

naučit, jak si má o toaletu říci. Je vhodné používat jedno jediné slovo. Pokud mu dítě 

prozatím nerozumí, je třeba mu ho vždy opakovat při každé návštěvě toalety, popř. 

použití nočníku. Toto označení musí používat i další lidé, kteří s ním pracují.      

     Ze začátku je vhodné dítě často vysazovat na toaletu (např. každých 30 minut), a 

pokud dosáhneme žádaného výsledku, tak dítě vychvalujeme, odměňujeme 

(Newman, 2004) a uděláme vše pro to, aby chtělo tuto úspěšnou situaci opakovat. 

Časem si začne dítě říkat o toaletu samo – nejprve na poslední chvíli, ale časem si o 

ni zvládne říci i s dostatečným předstihem. Za nehody, které tomu předcházejí, se na 

dítě nikdy nezlobíme. Pokud nacvičujeme chození na toaletu, nedáváme dítěti plínky. 

Některé děti se rády dívají, jak se uklízí nepořádek  

po nehodě. K tomu jim tedy nedáme příležitost, někam je rychle odvedeme  

a uklízíme o samotě, abychom je nevědomky pohledem na úklid neodměňovali.   

     Některé děti se naučí nejdříve vykonávat malou, potom terpve velkou potřebu, 

některé naopak. Toto je velmi individuální. Dítě nikdy nesmíme přestat chválit, jinak 

se může stát, že dojde ve vývoji k regresi (Čadilová, Žampachová, 2007).  

     Snažíme se také co nejvíce předejít nehodám, proto dítě před spaním dovedeme 

na toaletu a ráno hned po probuzení znovu. Koupíme malá světýlka, aby v noci 
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případně vidělo na cestu na záchod. Když víme, že se počurá těsně před 

probuzením, probudíme ho o čtvrt hodiny dříve, atd. 

     Při nácviku je také postupně vhodné využít obrázkového schématu (viz  

Obr. 3.).

Mytí rukou, čištění zubů, mytí těla, mytí hlavy, atd.

     Při učení těchto hygienických návyků využijeme tzv. přímého, nebo zpětného 

řetězení. Celý úkon musíme nejprve opět rozdělit do jednotlivých kroků.  

U zpětného řetězení začínáme nejprve nacvičovat poslední krok. To nám umožňuje 

nechat dítěti zažít okamžitý pocit úspěchu a také ho hned odměnit. Pokud začneme 

prvním krokem (přímé řetězení), tak musíme dítěti ještě pomoci s několika dalšími 

kroky, než ho budeme moci odměnit a nácvik skončí.       

     Pokrok si zaznamenáváme a postupně poskytujeme menší a menší podporu. 

(Richman, 2006).

     Ze začátku je každý krok provázen přímou podporou toho, kdo učení provádí. 

Jako příklad uveďme mytí rukou. Dítě informujeme, že si umyjeme ruce (použijeme 

krátké jasné verbální označení a vizuální znázornění, pokud je potřeba). Dítě fyzicky 

vedeme, položíme své ruce na jeho ruce a společně si je umyjeme. Později 

předvádíme úkon pouze vedle rukou dítěte, bez toho,  

že bychom mu fyzicky pomáhali. Zvládnutí tohoto kroku nás dovede k další fázi, kdy

už jen dítě požádáme (verbálně, či verbálně a vizuálně) o umytí rukou.2

U některých dětí budeme využívat obrázková schémata. Tzn., že jednotlivé kroky  

_______________________________

2
The National Autistic Society: Living with autism [online]. UK, 2010. Dostupné na <http://www.autism.org.uk/en-

gb/living-with-autism/understanding-behaviour/behaviour-common-questions-answered/any-tips-on-teaching-my-son
-self-help-skills.aspx>

vizuálně zobrazíme (pustit vodu, vzít mýdlo, namyslit se, opláchnout ruce vodou, utřít 

ruce do ručníku, viz Obr. 4.). Zvolené postupy se odvíjí od individuálních potřeb a 

dovedností dítěte (jeho motorických schopností, úrovně porozumění mluvenému 

slovu, atd.). Po úspěšném provedení činnosti dbáme na to, abychom dítě odměnili. 

Odměna musí následovat ihned po skončení činnosti. Tímto způsobem si ji dítě spojí 

s právě vykonanou činností a bude motivováno činnost znovu úspěšně zopakovat 

(Schopler, Reichler, Lansingová, 1998).
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Nácvik spánkového režimu

     Vždy přihlížíme k individuálním potřebám dítěte (kolik hodin spí, v kolik hodin se 

ráno obvykle budí). Pokud dítě vstává příliš brzy, necháme ho jít spát o něco později. 

Dítě si s sebou do postele může vzít svůj oblíbený předmět, hračku (slouží ke 

zklidnění a spojení pobytu v posteli s pozitivním zážitkem). Pravidla, která nastavíme, 

je potřeba přesně dodržovat. Rutina je základ toho, že dítě naučíme novému 

spánkovému režimu. Musíme být opatrní a být si jisti, že dítě nebude frustrováno 

natolik, aby došlo k sebezraňování. V tom případě by bylo nutné celou situaci a 

nácvik znovu přehodnotit. (Newman, 2004). 

3.2. Oblékání a obouvání

Pokud možno, tak nácvik oblékání a svlékání provádíme ve správnou denní dobu,

aby byl co nejvíce účinný. Nacvičujeme ho jako zábavnou aktivitu během dne, kdy 

nepospícháme, a kdy není dítě unavené. Provádíme jej nejprve v domácím prostředí 

(Čadilová, Žampachová, 2007).      

     Než přistoupíme k samotnému nácviku oblékání, učíme dítě, aby si umělo vzít 

oblečení ze skříně. (Richman, 2006). Současně s tím také trénujeme svlékání  

a následné odnášení špinavého oblečení do koše na prádlo a uložení čistého 

oblečení na správné místo. Vždy je velmi důležité ověřit, jestli má dítě dostatečné 

motorické dovednosti, aby jednotlivé úkoly týkající svlékání a oblékání zvládlo.

     Nácvik oblékání i svlékání můžeme provádět již zmíněným přímým,  

nebo zpětným řetězením. Svlékání je pro dítě vždy snazší činností,  

než samostatné oblékání (Newman, 2004). Nejdříve se dítě postupně naučí,  

jak sundat čepici, pak ponožky a boty. V okamžiku, kdy toto ovládá, pokračujeme 

s učením, jak svléknout bundu a rozepínací svetr. Potom teprve následuje svléknutí 

kalhot a spodního prádla. Nakonec učíme dítě svlékat svetr a tričko.    Nejtěžší je 

většinou rozepínání knoflíků, to bychom měli učit dítě separátně (Richman, 2008).

     Při nacvičování oblékání postupujeme od čepice přes svetr a tričko. Poté dítě 

naučíme, jak oblékat kalhoty, spodní prádlo a sukni. Nejnáročnější na nácvik 

oblékání jsou ponožky, boty a zapínání (zipy, knoflíky, tkaničky), proto  

je necháváme až nakonec.

     Při oblékání můžeme použít obrázkový scénář, kde je znázorněno v jakém pořadí 

si má dítě co obléknout (viz Obr. 5.), (Newman, 2004).  
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     Oblékání jednotlivých kusů šatstva, učíme dítě postupně, rozčleněné  

do několika kroků, např. sundavání kalhot: sundat boty – rozepnout knoflík  

– rozepnout zip – stáhnout kalhoty – sednout si – chytit nohavici - stáhnout nohavici

– chytit druhou nohavici - stáhnout ji. Oblékání trika s dlouhým rukávem: najít etiketu

– položit triko s etiketou směrem nahoru – umístit hlavu do trika  

– přetáhnout triko přes hlavu – vsunout ruku do rukávu – vsunout druhou ruku  

do rukávu – vzít triko oběma rukama a stáhnout na tělo (Richman, 2006).

     Různé formy zapínání (konflíky, zipy, tkaničky) pak nacvičujeme zvlášť,  

jak jsem již zmínila – separátně je připevníme, položíme na stůl a nacvičujeme. 

Učíme je nezávisle na nácviku oblékání (Jelínková, 2008). 

3.3. Stravovací sebeobslužné úkony

     Při nácviku pití začínáme nejprve s nácvikem pití z lahve s dudlíkem. Teprve poté, 

co dítě zvládá pití z lahve samostatně, přistoupíme k nácviku pití z hrníčku  

či skleničky (Newman, 2004). Zpočátku budeme dítě učit používat obě ruce  

a postupně již jen jednu.  

     Při nácviku jezení začínáme se lžičkou. Dítě nejprve krmíme sami a poté učíme 

jíst dítě samotné. První krok, který ho naučíme je vedení lžičky do pusy a její 

položení zpět do misky. Poté ho učíme nabírat (výhodnější je použít tužší potraviny – 

tvaroh, hustý puding, jogurt). Čím zajímavější je potravina pro dítě, tím spíše je 

motivováno a ochotno spolupracovat. Při počátečním nácviku je vhodné používat 

umělohmotnou misku s gumovou přísavkou (viz Obr. 6.), aby miska neujížděla na 

stole. Miska by také měla být (alespoň ze začátku) dostatečně hluboká, aby se z ní 

lépe nabíralo.

     Pokud už dítě bez problémů používá lžičku, přejdeme k vidličce. Na vidličku 

napichujeme všechno – jablka, maso, brambory, meloun, atd. Vhodné je použít

oblíbené jídlo dítěte. Dítě bude vysoce motivováno napíchnout potravinu  

na vidličku. Po zvládnutí nácviku jezení s vidličkou přichází na řadu nůž. Jíst  

i s pomocí nože dítě většinou učíme až v průběhu školního věku.

     S dítětem také nacvičujeme prostírání stolu. Pořídíme mu speciální podložku, kde 

je znázorněno, kam má položit talíř, kam hrnek, příbor. Po jídle zase nacvičujeme 

odklizení nádobí, a také např. otření podložky (Čadilová, 2007).

     Když se setkáme s tím, že dítě si vybírá k jídlu jen určité potraviny a vše ostatní 

odmítá, je vhodné přistoupit k nápravnému programu (nejprve se ale ujistíme,  
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že neexistuje jiný problém, který je nutné řešit akutněji). Nápravu je potřeba provádět, 

když je dítě hladové. Množství potraviny musí být opravdu malé a za její snězení 

bude dítě vysoce odměněno. Pokud potravinu odmítá, počkáme  

a potravinu znovu nabídneme později. V průběhu je nutné zajistit, že dítě nebude mít 

přístup k jinému jídlu a bude hladové (Richman, 2006).

     U některých dětí můžeme zaznamenat problémy s chováním u stolu. Pokud dítě 

od stolu během jezení odbíhá, příště mu to nedovolíme. Stanovíme počet soust, 

které musí sníst, než od stolu odběhne (vhodné znázornit vizuálně)  

a množství soust postupně zvyšujeme. Oblíbenost jídla zvýší i motivaci dítěte. Dítě 

nikdy nedržíme u stolu tak dlouho, aby se to pro něj stalo nepříjemné. Pokud nechce 

jíst, počkáme, až bude mít hlad a jídlo pro něj bude motivací (Richman, 2006).

3.4. Pomůcky pro nácvik sebeobslužných dovedností 

Pro nácvik motoriky využíváme navlékání velkých korálků, umisťování prádelních 

kolíků na stranu pevné desky a jejich sundavání, puzzle s malými částmi pro rozvoj 

jemné motoriky, trojhranné pastelky na fixaci úchopu.

     Nacvičujeme-li rozepínání a zapínání knoflíků, zipů, zavazování a rozvazování 

tkaniček použijeme separátně připevněný knoflík, zip, tkaničky (viz Obr. 7.)  

a učení nacvičujeme nezávisle na oblékání (Richman, 2006). 

     Při nácviku jezení můžeme využít speciální misky s gumovou přísavkou, 

speciálně upravené lžíce, vidličky i nože (jsou upraveny tak, že je lze snadno uchopit 

pravou, či levou rukou, viz Obr. 8.). Talíře jsou větší a mají oddělená místa  

pro jednotlivé potraviny (Richman, 2006).

     Nezbytnou pomůckou je v průběhu každého nacvičování odměna, kterou 

posilujeme žádoucí chování. Pro každé dítě znamená pojem odměna něco jiného 

(individuálně vybíráme oblíbené jídlo, oblíbený předmět, oblíbenou činnost). 

     Pokud je potřeba, vytvoříme obrázkové schéma (viz Obr. 9. až 12.), které dítěti 

pomůže danou činnost nacvičit (Richman, 2008). Vždy používáme jasné, krátké 

pokyny.

     Ideální je při nácviku spolupráce mateřské školy i domácího prostředí (Schopler, 

Reichler, Lansingová, 1998).
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4 JAKUB

     Kuba se narodil v dubnu, roku 2005. V červnu 2008 u něj byl diagnostikován 

dětský (infantilní) autismus. Dle psychiatrické zprávy se jedná o typ s časným 

regresem a mírně atypickým obrazem s relativně lepší kvalitou neverbálního 

kontaktu.

     Kuba nejprve navštěvoval SPC a poté začal navštěvovat mateřskou školu 

speciální, ve které je doposud. Je zařazen do třídy pro děti s autismem a dalšími 

pervazivními vývojovými poruchami. Vzhledem k úspěšnému vývoji, podporují 

pracovníci mateřské školy rodiče v tom, aby začal co nejdříve navštěvovat základní 

školu speciální. Kuba již absolvoval zápis v jedné z těchto škol přímo v místě 
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bydliště. Rodiče i škola původně počítali s nástupem do přípravného stupně. Protože 

se ale vzhledem k nedostatku dětí nebude otvírat, bylo rodičům navrhnuto, aby Kuba 

nastoupil do první třídy. Kuba začne navštěvovat školu  

od září a bude mít k dispozici asistenta pedagoga. 

4.1. Rodinná anamnéza

     Kuba žije ve společné domácnosti s vlastním otcem, jeho družkou a dvěma bratry 

(jedním vlastním a jedním nevlastním). Všichni sourozenci, včetně Kuby, oslovují 

muže v rodině „tati“ a ženu „mami“. Ke všem sourozencům rodiče přistupují stejně, 

bez rozdílu. Vzhledem k tomu, že je matka upoutána na vozík

a otec se pohybuje pouze s pomocí dvou holí, jsou děti vedeny k co nejvyšší možné 

samostatnosti.

     Oba rodiče mají k dětem velmi kladný vztah, poskytují jim láskyplné prostředí, ale 

zároveň jsou děti vedeny ke kázni, respektu a samostatnosti. 

     Rodiče se Kubu snaží maximálně zapojit do chodu domácnosti. Kuba s nimi 

vyndavá a uklízí předměty. Chodí s rodiči nakupovat, na občasné procházky  

do města, na výlety za prarodiči.  

     Matka i otec mají přehled o Kubově vývoji a právě především díky jejich neúnavné 

péči a spolupráci se Kubův vývoj posunuje dopředu. Největší vliv  

z rodiny má na Kubu maminka.

     Kuba má se sourozenci velmi hezký vztah. Ve vývoji ho pozitivně ovlivňuje 

především nejstarší z nich. Oba bratři zahrnují Kubu do svých her – předvádějí s ním 

scénky z dětských pořadů, na které se společně dívali, apod. 

     Nedílnou součástí této domácnosti jsou také domácí zvířata, ke kterým má Kuba 

kladný vztah. Především pes Belinka pozitivně přispěl ke Kubově vývoji.  

4.2. Osobní anamnéza

     Porod proběhl bez potíží a vývoj byl do 18. měsíce věku bez nápadností. V té 

době již Kuba používal významově některá slova. Po hospitalizaci v 18-ti měsících 

byl však náhle pozorován regres zejména v oblasti komunikačních a sociálních 

dovedností. Kuba dle slov otce „žil v jiném světě a otec ho odsud nemohl vytáhnout“. 

Protože nevěděl, jak s dítětem pracovat, vzal Kubu ke speciální pedagožce, za 

kterou docházel se starším synem. Diagnóza byla stanovena v červnu roku 2008 a 

v roce 2009 nastoupil Kuba do již zmíněné mateřské školy speciální. Stejný rok 
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začali do rodiny také docházet na pravidelné konzultace pracovníci z občanského 

sdružení APLA.

     Nyní je Kubovi téměř 6 let. Jeho nejoblíbenější aktivity jsou hra s Belinkou, pobyt 

venku, odstrkování se na kole, hra s vláčkem na dřevěných kolejích a malé 

umělohmotné figurky. Kuba také projevuje velkou radost, pokud řekne novou větu a 

rodiče mu rozumí.  

     Oblíbenou činností je i poslech hudby. Oblíbil si písničky od Maxim Turbulence, 

Dády Patrasové, písničky z pohádky Princové jsou na draka a další. Rád sleduje 

pohádky v televizi (o krtečkovi, o šmoulech). 

     Z jídla a sladkostí má nejraději křupky, slané tyčinky a kinder čokoládu. 

     Kuba se ničeho nebojí. Není agresivní, jen se občasně vzteká, což projevuje 

především verbálně. Nemá rád uklízení, a také přítomnost většiny lidí (dětí  

i dospělých) v blízkosti jeho oblíbeného vláčku.             

     V komunikaci přetrvává echolálie. Dokáže si říct o oblíbené věci, někdy  

i ve větách (chci rohlík; dej mi kolo; prosím, pustit pohádku). Čím dál tím více 

komentuje, co se děje okolo něj (pes skáče; prší; hale, co to tady lítá). Často opakuje 

věty a přehrává scénky z oblíbených pohádek . 

4.3. Školní prostředí 

     Kuba nyní dochází do třídy na čtyři dopoledne. Na školní prostředí se adaptoval 

velmi rychle a ráno přichází většinou dobře naladěný. Přítomnost ostatních dětí 

Kubovi nevadí, ale zároveň se s nimi ani nesnaží navazovat kontakty a nevyžaduje 

jejich společnost. 

     Změny činnosti v průběhu dne jsou Kubovi komunikovány ve většině případů 

pouze verbálně. Nástěnný denní režim sestavený z piktogramů je využíván pouze 

jako podpůrný systém. Kubovi nečiní potíže, pokud je některá z činností 

znázorněných na rozvrhu přeskočena, nebo posunuta na jindy. Problémy se objevují 

pouze tehdy, když je po něm požadováno ukončit jeho oblíbenou činnost (hru 

s vláčkem), nebo pokud se k němu v průběhu této hry přiblíží na určitou vzdálenost 

některé z dětí či dospělých. Reaguje křikem, pláčem a odstrkováním dané osoby. Při 
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práci u stolečku pracuje Kuba velmi dobře a je většinou odměňován oblíbenými 

křupkami. 

4.4. Sebeobslužné dovednosti

4.4.1. Hygiena

Toaleta

     Kuba chodí ve škole velmi často na toaletu (na malou stranu). Paní učitelky 

vnímají toto chování jako naučený stereotyp. Na záchod si dojde samostatně, bez 

dopomoci se svlékne a vykoná potřebu. Slipy i kalhoty si znovu oblékne, potřebuje 

pouze určitou dopomoc s jejich vytažením na úroveň pasu. Kuba samostatně 

spláchne toaletu a potom běží rovnou zpět do třídy. Na umytí rukou musí být 

upozorněn. Bez protestů se vrátí zpět do koupelny a ruce si s dopomocí paní učitelky 

umyje.

     Občas má Kuba ještě nehodu (nestačí si dojít na malou stranu) buď ve škole, 

nebo po cestě v autě.  

     Na stolici chodí Kuba pouze doma. Na toaletu jde samostatně a po vykonání 

potřeby se dokáže i utřít. Poté jde automaticky do koupelny a s dopomocí dospělého 

si umyje ruce.

     Na noc ještě nosí Kuba plenu. Než si jde lehnout do postele, přinese otci plenu 

samostatně, nebo na verbální vyzvání. Ráno si ji samostatně bez pobízení sundá a 

hodí do koše.

Mytí těla a vlasů

     S mytím těla i vlasů pomáhají Kubovi plně rodiče. Kuba se vody nebojí a nechá si 

bez potíží namočit i vlasy. 

Mytí rukou

     Ve škole i doma platí, že Kuba nevěnuje pozornost tomu, zda má, nebo nemá 

špinavé ruce. Ruce si myje pouze na základě verbálního pokynu. 

     Doma i ve škole jsou vedle umyvadla umístěny piktogramy znázorňující jednotlivé 

kroky při mytí rukou. Kuba samostatně otočí kohoutkem a ruce dá pod tekoucí vodu. 

Ve škole si s fyzickou dopomocí paní učitelky ruce namydlí a sám opláchne. Ruce si 

utře také samostatně. V domácím prostředí si ruce myje už téměř sám. Dokáže bez 
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pobídky pustit vodu, dát si mýdlo na ruce, na namydlení potřebuje dvě verbální 

pobídky, ale pak jej provede. Poté si sám ruce opláchne, zavře vodu a utře se.  

Čištění zubů

     Čistění zubů je nacvičováno pouze doma. Fyzicky ho většinou provádí tatínek a 

Kuba se téměř vždy brání a celý proces odmítá, protože nemá rád zubní pastu. Více 

informací k čištění zubů uvádím níže, jelikož tato dovednost byla vybrána jako jeden 

z cílů při mém nácviku sebeobslužných dovedností s Kubou. 

Stříhání vlasů a nehtů

      Do nedávna bylo stříhání vlasů pro Kubu velkým problémem. Nyní ho již otec 

stříhá pomocí mašinky bez problémů. Stříhají se spolu, nejprve otec, potom Kuba. 

Nikdy ale nestříhají nůžkami, ty nemá Kuba rád. 

  Se stříháním nehtů rodina neustále zápasí. Rodiče jej provádí v noci, aby o tom 

Kuba nevěděl. V poslední době se ale v průběhu stříhání budí a protestuje křikem. 

Smrkání

     Kuba rýmou příliš netrpí, a proto není smrkání ve škole nacvičováno. Pokud paní 

učitelky zaregistrují situaci včas, nos Kubovi utřou. V opačném případě si utírá Kuba 

nos do rukávu, o kapesník nepožádá.

Doma vnímají smrkání jako jednu ze sebeobslužných dovedností, na které by

chtěli pracovat. Kuba místo smrkání vtahuje obsah nosu dovnitř. Nepomáhalo ani 

nacvičování foukáním do peříčka, které bylo doporučeno APLOU. Pokud Kubovi 

foukneme nosem na ruku a chceme, aby to po nás opakoval, občasně se mu to 

podaří i vícekrát za sebou. Jakmile má však před nosem kapesník, natahuje vše 

pouze směrem dovnitř.  

4.4.2. Oblékání a obouvání

Svlékání

     Kuba si dokáže svléknout veškeré části oblečení včetně bot a ponožek bez 

dopomoci. Špinavé ponožky hodí doma na pokyn „fuj, je to špinavý“ do prádelního

koše a zbytek svéknutých věcí uklidí do kontejneru na oblečení. Zde je nutné uvést, 

že Kuba nenosí kalhoty s knoflíky a zipem, svetry na knoflíky, ani boty s tkaničkami.  

     Ve škole bundu automaticky pověsí na svůj věšák a boty umístí do botníku pod 

věšákem. Také doma pověsí bundu na věšák a boty dá na své místo.   
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Oblékání a obouvání

     Kubovo oblečení je doma i ve škole připraveno v kontejneru, na kterém je 

nalepena Kubova fotka. Při příchodu ze školy si ale domácí oblečení (tepláky  

a triko) dokáže dokonce i samostatně vybrat sám ze skříně, kde má poličky označeny 

piktogramy.

     Kuba si obléká jednotlivé části oblečení ve správném pořadí bez fyzické dopomoci 

či verbální pobídky. Jediným problémem jsou slipy, které si někdy obléká špatně. 

Pokud je jeden rukáv mikiny zastrčen dovnitř, Kuba ho ve škole (nikoliv doma) 

samostatně (bez slovního upozorňování) vyndá a mikinu si obleče. Problém ale 

nastává v případě, že je oděv obrácený naruby, nebo je otočený přední částí dozadu. 

Kuba těmto detailům nevěnuje pozornost a obleče se tak, jak vezme oděv do ruky. 

Obracení oblečení je jedním z cílů, které jsou stanoveny  

v Kubově individuálním vzdělávacím plánu ve škole. 

Kuba si umí bez cizí dopomoci obout boty na správnou nohu.

Knoflíky, zipy, tkaničky

     Jak jsem již uvedla výše, Kuba nemá oblečení s knoflíky. Nejčastěji nosí tepláky, 

kalhoty s gumou v pase, trička a mikiny. Boty mají zapínání na suchý zip, který Kuba 

zvládá bez problémů rozepnout i zapnout samostatně. Zavazování tkaniček s ním 

není ve školce ani doma prozatím nacvičováno.  

     Zip na bundě si umí Kuba rozepnout bez dopomoci. Jeho zapínání je nyní  

ve školce aktivně nacvičováno jako jeden z cílů individuálního vzdělávacího plánu. 

Kuba trénuje tento úkol za přítomnosti paní učitelek. Prozatím jsou Kubovi úspěchy 

kolísavé. Někdy se mu podaří úspěšně nasadit jezdce na zipu a celý zip zapnout až 

do konce samostatně. Někdy se mu ovšem nepodaří ani nasadit jezdce na zip. 

Skládání oblečení

     Skládání oblečení je v tomto roce jedním z cílů individuálního vzdělávacího plánu 

ve škole. Konkrétně se jedná o skládání mikiny i tepláků. Zároveň byla tato 

sebeobslužná dovednost nacvičována i mnou v domácím prostředí. Ve škole  

i doma byl nácvik prováděn stejným způsobem. 

4.4.3. Stravovací sebeobslužné úkony

Jídlo
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     Kuba nemá rád spoustu potravin, patří mezi ně mimo jiné párky, tvrdý salám, sýr 

(sní pouze plátkový), čočka, zelenina a ovoce. Oblíbené jsou především pochutiny 

jako křupky, brambůrky, kinder čokoláda, lízátka a v poslední době také corn flakes. 

     Ve škole se rozhodli paletu jídel, které Kuba jí rozšířit a začali s nacvičováním 

snězení malého zeleného kousku zeleniny.  

     Nácvik je prováděn během svačiny. Kuba dostane talířek s maličkým kouskem 

zeleniny zelené barvy. Dle paní učitelek Kuba rozumí, že musí kousek nejprve sníst a 

poté dostane svůj oblíbený rohlík či chleba. Navíc je Kubovi přislíbena odměna 

v podobě volné hry. Hra je paní učitelkami označena jako odměna, kterou Kuba 

získat chce a rozumí tomu, že ji získá, pokud zeleninu sní.

     Prozatím Kuba snězení zeleného kousku odmítá. Pokud ho paní učitelky nechají 

a vyčkávají, dokáže i půl hodiny sedět na židli bez pokusu zeleninu vložit do úst, ale 

zároveň také bez jakéhokoliv projevu nespokojenosti. 

     Celý proces nakonec končí tím, že mu vloží zeleninu do úst paní učitelka. Kuba ji 

bez problému rozžvýká a spolkne a následně dostane chleba či rohlík, který má ke 

svačině. Paní učitelky se pak většinou snaží, aby si Kuba po skončení svačiny 

nehrál. Hra byla stanovena jako odměna za samostatné snězení zeleniny. 

     Zde bych si dovolila přidat několik svých poznámek, a to nikoliv  

pro zpochybnění procesu, ale spíše jen jako nápad k čemu v průběhu nácviku mohlo 

dojít. Kuba poprvé obdržel zadání úkolu, že pokud sní určenou zeleninu, dostane za 

odměnu chleba či rohlík a ještě si půjde hrát. Předpokládejme,  

že pokynu a odměně, kterou za splnění úkolu obdrží, rozuměl. Nabízená odměna pro 

něj ale není natolik motivující, aby zeleninu snědl. Proto se nesnaží a vyčkává. 

Sezení u stolku mu očividně nevadí. Situace končí tím, že paní učitelka mu zeleninu 

vloží do úst a Kuba dostane svůj oblíbený chléb či rohlík. Hrát si  

mu nebude dovoleno. Tento proces se několikrát opakuje. 

     Osobně se domnívám, že tady dochází k situaci, kdy zadání úkolu a odměna za 

splnění není jasná. Pokud je zadání úkolu sníst zeleninu samostatně, potom 

nemůžeme Kubu nakrmit a dát mu za odměnu oblíbenou svačinu. V tomto případě, 

nemůže dle mého názoru samotnému zadání (samostatné snězení) rozumět. A nebo 

mu rozumí, ale ví, že nakonec bude stejně nakrmen. Matoucí může být také to, že po 

snězení dostane avízovanou svačinu, ale už ne hru, která byla současně přislíbena. 

A nebo, co když je svačina pro Kubu zajímavější odměnou než hraní? V tom případě 
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by dostával bez jakékoliv snahy přesně to,  

o co stojí, tak proč by se příště namáhal scénář celé situace měnit? Nebo může být 

největší odměnou právě pozornost paní učitelek, kterou by při samostatném jedení 

neměl. 

Domnívám se, že by stálo za pokus stanovit jasný požadavek. Kuba nemá

evidentně problém se snězením zeleniny samotné, což je velkou výhodou. Je tedy 

potřeba stanovit jasnou instrukci, že pokud sní zeleninu sám, dostane odměnu. 

Odměnu je třeba pečlivě vybrat, aby byla skutečně motivující (možná jeho oblíbené 

křupky, kinder čokoláda, vláček). Tuto odměnu bych nikdy jindy nepoužívala (zde je 

nutná i dohoda s rodinou, aby ji také nepoužívali). To způsobí, že tato již oblíbená 

odměna bude pro Kubu ještě zajímavější. V Kubově případě by zřejmě také bylo 

vhodné stanovit čas, ve kterém by měl zeleninu sníst. To proto, abychom se vyhnuli 

zbytečnému půlhodinovému sezení, které mu nevadí  

a nikam nevede. Pokud by zeleninu snědl, odměnu by dostal okamžitě včetně 

obrovské pochvaly (na kterou dobře reaguje) a oslavování, že to dokázal. Pokud ne, 

byl by po uplynutí času požádán stůl opustit bez odměny. Ve skutečnosti by se 

samozřejmě vše mohlo vyvíjet úplně jinak, toto je pouze jedna z nápadů, který by 

mohl a nemusel fungovat.

Stolování

     Doma umí Kuba připravit talíře na stůl. Pokud má ráno hlad, tak bez vyzvání 

odejde do kuchyně, připraví talíře a někdy dokonce vyndá máslo z lednice, řekne 

„máslo“ a položí ho také na stůl. Při jídle sedí celou dobu na židličce a neodbíhá. 

Kuba používá bez problémů lžíci i vidličku. Velmi ho baví napichovat kousky jídla. 

Potíže má jen s nožem, který neví jak držet a použít. Kuba jí poměrně pomalu, žvýká 

dlouho každé sousto, ale jí samostatně. Z hrnečku pije za použití jedné ruky, z flašky 

pije ze „sosáčku“. Ze stolu po sobě uklízí, většinou po verbálním požádání.  

     Ve škole si Kuba také přinese talíř na stůl. Příbory a hrnek jsou již připraveny na 

stole. Průběh oběda je různý. Někdy jí Kuba samostatně a někdy je krmen. Stává se 

také, že Kuba odmítá jíst. V tomto případě se nechá fyzicky krmit. Kuba nechce vložit 

sousto do úst a ve chvíli, kdy mu paní učitelky fyzicky pomáhají se soustem do pusy, 

vykřikuje: „ne, ne, ne,..“, a odmítá ohnout ruku v lokti, aby donesl sousto do úst. Ve 

chvíli, kdy ho začnou krmit paní učitelky samy, tak stále křičí „ne, ne,..“ , ale zároveň 

otevře pusu a ještě se nakloní, aby podávané sousto snědl celé.  
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     Možná, že celý průběh krmení považuje Kuba za hru, která ho baví. 

4.4.4. Ostatní

Úklid hraček     

     Kuba, jak již zmíněno nerad uklízí, ale uklízet umí. Pokud je o tuto činnost 

požádán, protestuje verbálně, ale provede ji. 

Procházky, cestování, nakupování

Pokud jde Kuba s rodiči nebo se třídou na procházku, chová se ukázněně, nikam 

neutíká a drží dospělého za ruku. Jezdí bez problémů na návštěvu k prarodičům a 

chová se tam stejně jako doma. V minulém roce dokonce absolvoval s předchozí 

třídou úspěšně školu v přírodě. Byl to pro něj obrovský zážitek a po návratu domů si 

pak prozpěvoval a přehrával skutečné scénky (jak nastoupili do autobusu, co řekla 

paní učitelka,..). Školním autem, které děti sváží, cestuje bez problémů. 

Nakupovat chodí Kuba s tatínkem i s maminkou. Pokud je nakupování krátké,

probíhá bez problémů a rodina může obchod opustit bez zakoupení jakéhokoliv 

produktu. Pokud ale trvá nakupování déle (např. v supermarketu), má Kubík 

příležitost se rozhlédnout. Většinou chce rohlík a řekne si o něj (chci rohlík), popř. 

danou potravinu vloží do košíku. Pokud ji rodiče odmítnou zakoupit, začne Kubík 

křičet a brečet. To samé se opakuje, v případě, že potravinu v košíku nechají  

a dají ji Kubovi až po zaplacení u pokladny.

4.5. Nácvik vybraných sebeobslužných dovedností

      S rodiči Kubíka jsem se domluvila, že oblastí sebeobsluhy, která rodinu 

v současnosti nejvíce tíží, je skládání mikiny a tepláků a čištění zubů. Protože na mě 

již při první dávštěvě udělal Kubík dojem velmi schopného dítěte, rozhodla jsem se 

pro nácvik obou dovedností.

     Nevýhodou těchto nácviků bylo, že jsem obvykle začínala až okolo 18 hodiny, což 

se samozřejmě někdy projevovalo na pozornosti a unavenosti Kubíka. 

     Naopak pomocným faktorem bylo, že rodiče s Kubíkem stále něco nacvičují, 

takže Kubík byl na to, že jsou na něj kladeny určité nároky zvyklý. 

     Při nácvicích obou sebeobslužných dovedností byl Kuba za provedený úkol 

odměňován. Odměny se odvíjely od Kubíkových aktuálních preferencí. Před 

nácvikem mu byly ukázány oblíbené předměty a Kuba si odměnu samostatně vybral 

- verbálně označil (skládačku, kachničku, bublifuk, vlak). U nácviku skládání oblečení 
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jsem využívala systému žetonů v označova angličtině označovaný jako „token board“ 

(viz Obr. 12.). Za každý složený oděv dostal Kuba žeton. Po pěti žetonech 

následovala vybraná odměna.  

     Tyto sebeobslužné dovednosti byly zároveň nacvičovány s rodiči v domácím 

prostředí a jedna z nich také ve školním prostředí. 

Skládání mikiny a tepláků

      Jak jsem již uvedla v textu výše, skládání mikiny a tepláků je zároveň 

nacvičováno ve škole jako jeden z cílů Kubova individuální vzdělávacího plánu  

a to stejným způsobem, jakým jsem jej prováděla já.  

     Kubík už od začátku zvládal skládání mikiny lépe než skládání tepláků. Bylo 

zřejmé, že s ním skládání mikiny již někdo procvičoval.      

     Původně jsem při nácviku chtěla použít obrázkového scénáře, a tak jsem nafotila 

jednotlivé fáze skládání mikiny i kalhot. Pak jsem ale od tohoto schématu upustila,

protože se mi zdálo, že Kubovi nepomáhá. Při učení jsem využila metody přímého 

řetězení, fyzického vedení a modelování. 

    Skládání mikiny i tepláků jsme nacvičovali v odpovídající situaci, tedy když si je 

Kuba svlékl a oblékl si pyžamo. Nácvik probíhal v dětském pokoji na posteli, kde byl 

dostatek místa, aby mohl Kuba mikinu a poté i kalhoty rozprostřít a skládat. Kuba si 

nejprve vybral odměnu, kterou chtěl získat. Poté skládal mikiny (5 kusů)  

a následně tepláky (5 kusů), někdy jsem proces opakovala i vícekrát. Po každém 

složení odnesl Kuba oděv do kontejneru na oblečení, který jsem již zmiňovala. Každé 

složení bylo odměněno žetonem, tzn., že za složení všech mikin obdržel Kuba jednu 

odměnu a v zápětí za složení všech kalhot další. 

Skládání mikiny

     Kuba rozuměl hned na začátku nácviku tomu, že je třeba nejprve přehnout rukávy 

a potom celou mikinu na půlku. Mikinu si ale před skládáním pořádně nerozložil a 

rukávy skládal najednou, takže byly zmuchlané.

     Při skládání mikiny potřeboval Kuba ze začátku fyzické vedení. Postupně jsem ji 

omezovala a ponechávala pouze verbální instrukce.

     Skládání mikiny jsem rozdělila do jednotlivých kroků a nácvik provázela  

s následujícími verbálními pokyny:

1. „Rozlož“ – Kuba rozprostřel mikinu na postel. 

2. „Jeden“ – Kuba přeložil pravý rukáv. 
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3. „Druhý“ – Kuba přeložil levý rukáv. 

4. „Přelož“ – Kuba přeložil mikinu v polovině. 

5. „Ukliď“ – Kuba odnesl mikinu do kontejneru. 

     Kromě mikiny jsme s Kubou začali skládat také trika s dlouhým a krátkým 

rukávem. Kuba od začátku rozuměl, že se skládají stejným způsobem jako mikina. 

Největší problém pro Kubu byl naučit se mikinu či tričko rozložit. Nakonec pomohlo 

nadhozeni oděvu a následné položení na postel. Ve chvíli kdy tuto část začala 

nacvičovat také maminka na denní bázi, osvojil si Kuba dovednost velmi rychle. 

Zbytek nácviku již nebyl problém, právě díky již zmiňovanému tréninku skládání  

ve škole.

          V současnosti s Kubou skládání mikiny stále nacvičujeme, ale již méně často a 

více se soustředíme na skládání tepláků. Kuba dokáže mikinu složit samostatně. 

Pěkně ji rozprostře, nejprve přehne jeden a potom druhý rukáv.  

A poté ji přeloží napůl. Kuba nepotřebuje k celému procesu žádnou fyzickou  

či verbální pomoc, provádí jej samostatně. Lehkou dopomoc stále poskytuji pouze při 

umístění složené mikiny do kontejneru – Kuba má tendenci oděv mačkat. 

Skládání tepláků

     Jak jsem již naznačila výše, nácvik tepláků byl pro Kubu náročnějším úkolem. Ve 

škole nacvičován ještě nebyl. Kuba skládal tepláky místo po délce na krátko. 

Překládal nohavice ve výši kolen směrem k pasu tepláků (tento způsob skládání 

zkopíroval Kuba od otce). Při nácviku skládání bylo zapotřebí fyzické vedení  

a verbální komentář z mé strany. 

     Nácvik jsem opět rozdělila do jednotlivých kroků a Kubu instruovala následovně: 

1. „Rozlož“ – stejně jako u mikiny si Kuba rozprostřel tepláky na postel. 

2. „Sedni si“ – v průběhu nácviku jsem zjistila, že Kubovi se tepláky skládají lépe, 

pokud si k nim přisedne ze strany. 

3. „Přelož“ – Kuba přeložil tepláky po délce. 

4. „Přelož“ – Kuba přeložil tepláky ještě na půl. 

5. „Ukliď“ – Kuba odnesl tepláky do kontejneru. 

     Skládání tepláků činí Kubovi stále potíže. Má tendenci je překládat způsobem, 

který se původně naučil. Při dvou z mých návštěv v rodině již ale zvládl tepláky 
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přeložit samostatně správně bez mé fyzické dopomoci, pouze s verbální instrukcí. Při 

dalším nácviku už měl ale znovu tendence skládat tepláky nesprávně. S procesem 

učení této dovednosti je třeba i nadále pokračovat.      

     Na základě uvedených informací se domnívám, že dovednost skládat mikinu je 

naučena a je pouze potřeba ji neustále využívat, aby nebyla zapomenuta.  

Na správném umístění mikiny do kontejneru, je ještě potřeba pracovat. 

     Nácvik skládání kalhot je dle mého názoru úspěšně započat, ale je v něm potřeba 

pokračovat a pravidelně dovednost cvičit, aby se zautomatizovala. Nácvik je nyní 

nutno opakovat, ideálně na denní bázi, abychom dosáhli vytyčeného cíle  

a Kuba složil tepláky samostatně. Velkým přínosem je v tomto případě skutečnost, že 

bude skládání nacvičováno ve škole i doma. Vhodné by také bylo, aby Kuba viděl 

otce skládat kalhoty stejným způsobem, jakým to s ním nacvičujeme.   

Čištění zubů

Čištění zubů bylo většinou provázeno odmítáním a někdy ještě také křikem. 

Hlavním problémem byla zubní pasta. Rodina vyzkoušela různé značky zubních 

past, různé příchutě, ale ani jedna nebyla Kubovi příjemná. S vodou Kuba potíže 

nemá, vodu má rád.

     Samostatně si Kuba zvládá vyčistit kartáčkem přední zuby. S pomocí názorné 

demonstrace a verbálního doprovodu „nahoru, dolů“ pak zvládne i čištění zubů dolní 

a horní čelisti na straně skusu. Kuba neumí dát zoubky k sobě a vyčistit si je ze stran. 

Nešlo provést ani s pomocí demonstrace, ani s fyzickým vedením. Kubík napodobí

skousnutí a dá zoubky k sobě, ale už je v této pozici neudrží a stále čelisti rozevírá, 

popřípadě začne kartáček kousat. Tuto dovednost jsem se ale rozhodla 

nenacvičovat, protože hlavním problémem při čištění zubů je zubní pasta. Celý 

proces čištění je potřeba rozdělit do menších kroků a učit je postupně. V tuto chvíli je 

hlavním cílem a krokem, aby se Kuba naučil snášet zubní pastu.  

     Nácvik zubů jsem vždy prováděla v odpovídající dobu, tedy po jídle (večeři) 

v koupelně. K nácviku jsem nepoužívala žádný obrázkový scénář, protože by v tomto 

případě neměl žádný smysl.  

     Hlavním úkolem bylo dosáhnout toho, aby si Kuba vložil kartáček s pastou  

do úst, začal čistit přední zuby a s postupem času prostřednictvím nápodoby  

i dolní a horní čelist na straně skusu.  
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     Kuba se mnou odešel vždy bez protestů do koupelny na verbální požádání. 

V koupelně jsem již měla připraveny na umyvadle různé předměty – brčka, 

natahovací kačenku, která plave ve vodě, hopíky, navlečené korálky, malé zrcadlo, 

aby se na sebe mohl Kuba dívat, atd. Abych ho dobře naladila, napustili jsme si do 

umyvadla vodu, chvíli si pohráli, zabublali brčkem, pustili kačenku, atd. Někdy se 

přidal i starší bratr a bublali s Kubíkem spolu. Poté si Kuba na požádání natočil vodu 

do svého kelímku a vybral si odměnu, kterou za vyčištění zubů chtěl dostat. 

Následně jsem na Kubův i svůj zubní kartáček vymáčkla zubní pastu ve velikosti 

velmi malého zrnka hrášku (Kuba si pastu odmítal na kartáček sám dávat).  

     Nácvik čištění jsem rozdělila do několika kroků a doplňovala demonstrací  

a verbálními instrukcemi.

1. „Vezmi si kartáček“ a podávala jsem kartáček Kubovi - Kuba si kartáček 

samostatně vzal (po dlouhém vyčkávání a odmítání) a rovnou začal čistit přední 

zuby.

2. „Vypláchni“ a ukázání na kelímek. „Vyplivni“ – Kuba si vypláchl pusu.

3. „Udělej tohle“ a postupné předvedení čištění dolní čelisti vpravo a vlevo,  

a poté horní čelisti také vpravo a vlevo na straně skusu – Kubovi jsem musela 

pomoci fyzickým vedením pouze s otočením kartáčku, čištění zvládal 

nápodobou.

4. Poté si opět na pokyn vypláchl pusu. 

5. Na závěr jsem mu ještě vyčistila zuby ze stran, kde to ještě neumí. 

     Při prvních nácvicích Kuba verbálně protestoval a objevila se také lehká snaha 

koupelnu opustit. Dlouho opakoval „ne, ne, ne“ a odmítal si kartáček vzít do ruky. 

Válel se po zdech koupelny, bral do rukou různé předměty, hrál si s prsty. Na vše 

jsem reagovala pouze lehkou fyzickou pobídkou, aby se postavil, předmět pustil  

a s ničím si nehrál. Kuba reagoval okamžitě a činností se přestal zabývat.  

Po dlouhém vyčkávání z mé strany si nakonec kartáček vzal a třikrát až pětkrát si 

přejel pouze přední zuby. Jednou dokonce naznačoval lehké dávení. 

      Z počátku jsme tedy nacvičovali čištění pouze předních zubů s maličkým 

množstvím pasty. Zbylé zuby čistil Kuba s mou dopomocí jen vodou. Postupně jsme 

začali pastou čistit i dolní a horní čelist na straně skusu.  

     V současnosti Kubík stále verbálně protestuje, když mu dám zubní pastu  

na kartáček, musím vyčkávat, než si kartáček vezme do ruky. Nejhorší je vždy první 
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vložení kartáčku do úst, to trvá nejdéle. Kubík se někdy např. různě pokouší „utopit“ 

pastu v kelímku s vodou. Jakmile si ale přečistí přední zuby a vypláchne si na 

verbální pokyn ústa, tak už bez problémů napodobuje další čištění horní a dolní 

čelisti. Čím déle čistíme, tím méně Kubovi proces vadí. Samozřejmě hraje svou roli i 

chuť zubní pasty, která není tak silná, jako na začátku čištění. Kuba si umí 

vyplachovat pusu samostatně, ale stále ještě potřebuje verbální připomenutí,  

aby vodu nepolykal.

     Při jednom z nacvičování již Kuba zvládl celé čištění se zubní pastou  

bez protestů a vyčkávání, za což byl odměněn nejen vybranou hračkou, ale velkými 

pochvalami ze strany celé rodiny, na které pozitivně reaguje. Při příštím nácviku již 

ale znovu protestoval. Také s maminkou si v tomto období jednou vyčistil zuby se 

zubní pastou bez odmítání.

     Při mé poslední návštěvě Kuba zpočátku znovu čištění zubů odmítal,  

ale vyčistil si je a dokonce jsme pastu na kartáček v průběhu čištění ještě  

i několikrát přidali. Kuba si bez protestů kartáček s přidanou zubní pastou bral  

a čistil všechny zuby. Také rodiče uvádí, že Kuba již při čištění zubů nekřičí, pouze 

na začátku čištění protestuje „ne, ne, ne“, zuby si však vyčistí a někdy  

již proběhne čištění i bez protestů. 

     Na základě výše uvedeného se domnívám, že pokud bude čištění se zubní 

pastou nadále pravidelně nacvičováno, tak povede ke splnění vytyčeného cíle  

a Kuba bude zvládat čištění se zubní pastou bez protestů. Pro tuto skutečnost svědčí 

i další sebeobslužné dovednosti, které Kuba odmítal provádět a dnes je zvládá 

samostatně. 
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5 Martin

     Martin se narodil v červenci, roku 2005. V roce 2009 u něj byl diagnostikován 

dětský (infantilní) autismus lehčího stupně (nízkofunkční) a středně těžká mentální 

retardace s nejvýraznějším defektem v oblasti receptivní řeči. Nejprve Martin 

navštěvoval běžnou mateřskou školu, poté soukromou a nakonec nastoupil v roce 

2010 do speciální mateřské školy, do třídy pro děti s poruchami autistického spektra. 

Rodičům byl v letošním roce doporučen po psychologickém vyšetření odklad školní 

docházky. Martin bude tedy nadále docházet do již zmíněné speciálním mateřské 

školy.

5.1. Rodinná anamnéza

     Martin žije v úplné rodině a má mladší sestru, které je dva a půl roku. Rodiče se 

s Martinem snaží pracovat, ale jak sami uvádějí, neví, jak na to. Mají doma velké 

množství zajímavých pomůcek, ale neví, jakým způsobem je použít  

a s Martinem s nimi pracovat.

     Rodiče se snaží Martina zapojovat do běžných domácích prací, které ho baví  

– vyndavá nádobí z myčky, pomáhá s vysavačem apod. Martin jezdí s celou rodinou 

nakupovat potraviny, za známými a na dovolené. Denně chodí  

na procházky spolu s jedním z rodičů a sestrou. 

     Se sestrou mají pěkný vztah – Martin se s ní rád mazlí, hladí ji a pusinkuje.  

Na druhou stranu, ale někdy mezi nimi dochází k potyčkám. Martin občas sestru 

postrčí, kopne, apod. Důvod není dle rodičů vždy jasný. Někdy se jedná o reakci na 

projevení přízně ze strany rodičů vůči sestře, někdy nechce, aby si sestra hrála 

s hračkami, se kterými si momentálně hraje on. Ale nastávají také situace, kdy 
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zůstává motiv jeho napadení neodhalen. V některých případech sestra Martina 

k reakci záměrně provokuje.  

     Největší vliv má v rodině na Martina otec. 

5.2. Osobní anamnéza

     Porod proběhl bez potíží a Martinův vývoj byl bez nápadností. Rodiče požádali o 

vyšetření poprvé, když bylo Martinovi dva a půl roku. Martin nedokázal 

vykomunikovat svá přání a často se u něj objevovaly afektivní stavy. Diagnóza byla 

stanovena jako opožděný vývoj řeči. V roce 2008 byl u Martina diagnostikován 

nerovnoměrný psychomotorický vývoj, opoždění v expresivní složce řeči a diagnózu 

autismu nebylo možné jednoznačně potvrdit. Oficiálně byl autismus potvrzen až 

v roce 2009.

     Mezitím nastoupil Martin v září 2008 do běžné mateřské školy, kde se 

nezapojoval do kolektivních činností, ale jinak byl nekonfliktní a klidný. Po třech 

měsících byl rodičům doporučen přestup do speciální mateřské školy. Rodiče však 

nejprve Martina zařadili do soukromé mateřské školy, kam chodil na tři dopoledne 

v týdnu. Škola často pořádala výlety a Martin zde byl spokojený. Po potvrzení 

diagnózy se rodiče rozhodli Martina přemístit do speciální mateřské školy,  

kam dochází dodnes. Do rodiny také pravidelně dochází na konzultace pracovníci 

z občanského sdružení APLA.  

     Nyní je Martinovi pět a půl roku. Jeho nejoblíbenější aktivity jsou skákání  

na nafukovacím míči, jízda na kolečkových bruslích, plavání, prohlížení knížek  

a jejich komentování, má rád bublifuk, slané tyčinky a jogurty. Rád se kouká  

na televizi, především na reklamy a jím vybrané programy. Ve škole má oblíbenou 

hračku ovečky, doma pak krtečka a dinosaura. Rád také chodí ven na zahradu, kde 

se houpe, hraje si s kočárkem, apod. Velkou radost má z toho, když doma otec 

postaví malý stan.

     Martin není ve své podstatě agresivní, je klidný a dobře se novému prostředí 

přizpůsobuje. Nicméně téměř denně se objevuje určitá forma nevhodného fyzického 

kontaktu s lidmi v jeho okolí (strkání, tahání za vlasy, strhávání brýlí). V domácím

prostředí se tak děje vůči sestře a ve školním prostředí je toto chování spojeno s 

vybranými osobami. Dokonce se tomu tak děje i v pro Martina cizím prostředí (na 

dovolených).
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     V komunikaci přetrvává echolálie. Martin je ale často schopen tyto naučené fráze 

použít v přibližně adekvátním kontextu.  

U Martina se také často projevují verbalismy. Od okolí pak očekává určitou konkrétní 

verbální reakci. Martin umí pojmenovat celou řadu předmětů a činností (někdy 

s posunutým významem – všechno, co je zelené, označuje jako „myslivec“).   

5.3. Školní prostředí 

     Martin v současnosti dochází do mateřské školy pět dní v týdnu někdy na celý 

den, jindy jen na dopoledne. Na školní prostředí se adaptoval velmi rychle, ráno 

přichází v dobré náladě. Přítomnost ostatních dětí Martinovi nevadí, děti občasně 

pozoruje. Některé ho nezajímají, některé jsou mu nepříjemné a k některým projevuje 

náklonost. Změny činnosti jsou v průběhu dne Martinovi komunikovány verbálně a 

zároveň je využíván nástěnný režim. Režim je sestavený z piktogramů (ranní kruh, 

hra, umýt ruce, svačina, tanečky, společná práce,..), které Martin zná. S případnými 

změnami se Martin vyrovnává velmi dobře, stačí změnu činnosti verbálně oznámit, 

případně ji doprovázet použitím piktogramu. Na požadavek  

o ukončení činnosti (i oblíbené) reaguje bez protestů. Problémem je určitá nevhodná 

forma fyzického kontaktu se dvěmi paní učitelkami a jedním žákem (tahání za vlasy, 

strhávání brýlí, tahání za kalhoty, sundavání bačkor, atd.). Martin je za takovéto 

chování posazen na židli, umístěné pryč od ostatních ve třídě  

a po uplynutí určeného času se může znovu vrátit zpět. Je zřejmé, že Martinovi tento 

„trest“ nevadí a v jeho chování nedochází k pozitivním změnám. Paní učitelky jsou si 

tohoto vědomy, ale nejsou si jisty, jak problém uchopit. Martin má také problém 

s udržením pozornosti při plnění samostatných úkolů.  

5.4. Sebeobslužné dovednosti

5.4.1. Hygiena

Toaleta

     Martin chodí ve škole pouze na malou stranu. Potřebu většinou neoznamuje  

a jde ji rovnou samostatně vykonat. V některých případech přijde a vezme paní 

učitelku za ruku s komentářem „jdeme na záchod“ a odvádí ji správným směrem. Jen 

vyjímečně má Martin nehodu – jedná se o období, kdy je nemocný. Na toaletě se bez 
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dopomoci svlékne i oblékne. Pro spláchnutí potřebuje verbální připomenutí. Potom si 

automaticky odchází umýt ruce k umyvadlu.

     Na velkou stranu chodí Martin pouze doma. Na toaletu jde samostatně  

a po vykonání potřeby řekne „konec, hotovo“. Toaletní papír použít neumí. Poté si 

s dopomocí umyje ruce. Pokud je v domácím prostředí přítomna cizí osoba, Martin 

na velkou stranu odmítá jít a je z celé situace nervózní. Při zácpě reaguje fyzickým 

neklidem, nervozitou a neschopností udržet pozornost. Martin také odmítá záchod

použít, pokud je barva gelového hygienického čističe bílá. 

     Pokud je Martin s rodiči na dovolené, trvá cca dva až tři dny, než dojde v novém 

prostředí vykonat velkou potřebu. Malou potřebu vykonává bez problémů hned od 

prvního dne.

Mytí těla a vlasů

     Martin má vodu velmi rád. Koupe se společně se sestrou. Umytí těla spíše jen 

naznačuje, v realitě provádí maminka. Baví ho i mytí vlasů a to i každodenně. Vlasy 

mu myje opět matka. 

Mytí rukou

     Ve škole i doma platí, že Martin nevěnuje pozornost tomu, zda má, nebo nemá 

špinavé ruce. Ruce si myje pouze na základě verbálního pokynu. 

     Ve školním i domácím prostředí si umí Martin umýt ruce bez pomoci obrázkového 

schématu. Pustí vodu (otočení kohoutky mu nečiní potíže), na pokyn „mýdlo“ 

smáčkne dávkovač a samostatně si umyje ruce. Poté jde k ručníku. Martin potřebuje 

fyzické vedení při utírání rukou. Má tendenci si utírat obličej a ruce nechávat mokré. 

Čištění zubů

     Čistění zubů je nacvičováno doma i ve škole. Martinovi samotný proces čištění 

nevadí, zubní pastu snáší dobře a vodu má rád, jak již uvedeno. Bez pobídky, si 

napustí vodu do kelímku a připraví kartáček. Společně s dospělým odšroubuje víčko 

od pasty a vymáčkne ji na kartáček. Zuby si umí čistit sám, ale většinou ho spíše 

baví kartáček žvýkat. Pokud převezme aktivitu dospělý, nechá si zuby vyčistit. 

V místech, kde je mu to nepříjemné začne „kňourat“, jeho pozornost lze ale snadno 

odvést otázkami, na které zná odpověď (např. jaké auto má strejda, jaké auto má 

děda,..). Martin si neumí vypláchnout pusu, vodu polyká.  
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Stříhání vlasů a nehtů

      Stříhání vlasů je prováděno mašinkou. Martin je na ni zvyklý, sedí klidně, 

neprotestuje. Stříhání nehtů na rukou probíhá také v klidu. Martin je citlivější pouze 

vůči stříhání nehtů na nohou, kdy projevuje nespokojenost krátkým křikem, ale 

neodbíhá. Je zvyklý, že po něm stříhají rodiče nehty sestře, a proto hned  

po skončení říká „Evička“ a vyžaduje, aby také Evičce byly nehty ostříhány. 

Smrkání

     Martin smrkat umí, musí se mu to ale verbálně připomínat a ne vždy činnost 

provede. Když mu přiložíme kapesník k nosu, tak nereaguje a nechá si nos utřít. 

Pokud ho ale požádáme „smrkej“, tak se většinou vysmrká. 

5.4.2. Oblékání a obouvání

Svlékání

    Martin si umí veškeré části oblečení včetně bot a ponožek svléci samostatně. Když 

přijde ze školy domů, tak si dokonce sám sundá rifle a mikinu a vymění je  

za tepláky a mikinu, které nosí doma (provede bez připomínání a tepláky i mikinu si 

sám najde v šuplících s oblečením). Někdy také uklidí svléknutou mikinu  

do skříně. Na pokyn „Martine, špinavý, hoď to do koše na prádlo“ tak učiní. Boty dává 

vždy na své místo. Bundu na ramínko do skříně pověsit neumí. 

Oblékání a obouvání

     Ráno má Martin doma oblečení připraveno od matky na posteli. Obleče si 

jednotlivé věci ve správném pořadí samostatně, bez verbální pomoci. Nácviku 

oblékání ponožek se věnuji podrobně v textu níže, protože byl rodiči vybrán jako 

sebeobslužná dovednost, kterou chtěli, aby byla s Martinem nacvičována. 

     Pokud je oblečení naruby, nebo otočeno přední částí dozadu, Martin si jej obleče 

tak, jak je.

     Boty si obouvá samostatně a správně. Pokud se splete a dá si např. pravou botu 

na levou, ihned si svůj omyl uvědomí a napraví ho. 

Knoflíky, zipy, tkaničky

     Martin umí rozepnout některé knoflíky, záleží na jejich velikosti. Čím menší je 

knoflík, tím menší je Martinova úspěšnost. Zip zvládne rozepnout samostatně  

bez ohledu na jeho délku.
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Zapínání knoflíku ani zipu Martin prozatím neumí. Tyto dovednosti nejsou nikým

nacvičovány. Tkaničky neumí ani rozvázat, ani zavázat. Boty má většinou  

na suchý zip, se kterým si bez problémů poradí. 

Většinu kalhot má Martin s gumou v pase, aby bylo svlékání jednodušší, když jde na 

záchod apod.

Skládání oblečení

     Skládání oblečení škola ani rodiče nenacvičují. 

5.4.3. Stravovací sebeobslužné úkony

Jídlo

     Martin sní doma i ve škole téměř všechno. Většinou si ještě přidává. Nemá rád 

pouze sladká jídla a zeleninu ve formě přílohy či hlavního jídla. Pokud je zelenina 

v polévce, sní ji bez obtíží.

Stolování

     Martin umí na požádání připravit na stůl – přinese talíř, příbor a hrnek, ale jen pro 

sebe, pro nikoho jiného. Po skončení zase nádobí odnese do dřezu. 

     Martin používá při jezení lžíci a vidličku. S vidličkou se naučil jíst v nedávné době 

v krátkém časovém úseku. Používá ji velmi obratně, maso napíchne, podhrábne kaši, 

nabere rýži, atd. Nůž nepoužívá vůbec, neví, jak ho držet, jak s ním zacházet. Bez 

problémů pije z hrnku s pomocí jedné ruky. Ve škole je jídlo přineseno až ke stolu. 

Martin klidně sedí a čeká, až mu bude oběd přinesen. Martin jí samostatně a čistě. 

Sousta pečlivě kouše.  

5.4.4. Ostatní

Úklid hraček a pomoc v domácnosti    

     Na požádání Martin hračky uklidí, ale dělá to nerad. Naopak jeho oblíbenou 

činností je vyndavání nádobí z myčky, uklízení vysavače apod. 

Procházky, cestování, nakupování

Pokud jde Martin s rodiči nebo se třídou na procházku, chová se ukázněně, 

většinou se pohybuje v bezprostřední blízkosti dospělých. Pokud odběhne,  

na zavolání počká. Cestování dopravními prostředky probíhá v klidu. Martin zvládá 

cestování v metru, autobusu i autě. Před jízdou je informován o finální destinaci. 

S rodiči cestuje na dovolené. Mohou s ním jet kamkoliv. Změnu prostředí zvládá 
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dobře, rychle se adaptuje. Dovolené i výlety má Martin dle slov rodičů velmi rád, 

protože na něj mají více času a věnují se mu. Nakupovat chodí Martin s oběma 

rodiči. Nemá tendence vyndavat vystavené zboží z regálů ani neodbíhá. Potíže mu 

činí pouze čekání u pokladny. Pokud nepřijde rovnou na řadu a nemůže začít 

vyndavat zboží na pás, začne trošku pobíhat okolo a poskakovat. Někdy stačí mu 

podat rohlík, nebo vodu, aby se uklidnil. Jakmile začne vyndavat zboží na pás, neklid 

mizí.

5.5. Nácvik vybraných sebeobslužných dovedností

     S rodiči Martina jsem se domluvila, že oblastí sebeobsluhy, která rodinu 

v současnosti nejvíce tíží, je oblékání ponožek. Protože jsem hned na začátku 

zaznamenala u Martina problémy s udržením pozornosti, rozhodla jsem se

nacvičovat skutečně pouze tuto dovednost.   

     Nevýhodou nácviků opět bylo, že jsem obvykle začínala až okolo 18 hodiny, což 

se někdy projevovalo na pozornosti a unavenosti Martina. Navíc záleželo 

i na jeho momentálním rozpoložení. Někdy byl méně roztěkaný, někdy více  

a chvíli trvalo, než se na úkol opravdu soustředil.  

Vyzkoušela jsem si, že s Martinem se musí pracovat rychle. Dávat mu jeden úkol

za druhým, pokud možno různorodé a mezitím samozřejmě zařazovat odměny. 

     Nácvik byl prováděn v pokojíku. Ze začátku Martin odbíhal za rodiči,  

ale po několika návštěvách už se mnou bez problémů v místnosti zůstával.  

     Při nácviku oblékání ponožek byl Martin za provedený úkol odměňován. Odměny 

se odvíjely od jeho aktuálních preferencí. Před nácvikem mu byly ukázány oblíbené 

předměty a Martin si odměnu samostatně vybral - verbálně označil (bublifuk, tyčinku, 

míč, apod.). Při nácviku jsem používala systému žetonů. Za každé oblečení ponožky 

dostal Martin žeton. Vzhledem k Martinově roztěkané pozornosti, jsem ze začátku 

používala pouze tři žetony, po kterých následovala odměna. S postupem času jsem 

začala používat žetonů pět. K odměně jsem samozřejmě připojila i obrovskou 

verbální pochvalu.

     Vybraná sebeobslužná dovednost byla cíleně nacvičována pouze mou osobou, 

metodou přímého řetězení. Využívala jsem také fyzického vedení a modelování. 

Protože Martinova spolupráce byla dobrá, rozhodla jsem se v posledních

hodinách nacvičovat také zapínání zipu, které bylo další sebeobslužnou dovedností, 

kterou by rodiče chtěli, aby zvládnul samostatně. 
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Oblékání ponožek

     Když jsem s Martinem začala nácvik oblékání ponožek, snažil se je oblékat je již 

ve správném pořadí, ale k provedení potřeboval fyzickou pomoc. Sám si ponožky 

neoblékl.

     Na pokyn „obleč ponožku“ si samostatně nedokázal ponožku ani navléknout  

na prsty u nohou. Pohybem naznačil pokus o nandání, ale vůbec nic se mu 

nepodařilo udělat. Ihned začal prosit „pomoc, pomoc“. Na pobídku oblečení ponožky 

ještě několikrát zkusil, ale po neúspěšných pokusech vzdal.  

Při nandavání ponožky si přehazoval nohu přes nohu, což ho dle mého názoru ještě 

více pletlo.

     S Martinem byla každá návštěva úplně jiná. Velmi záleželo na jeho rozpoložení, 

na tom, jestli si před naším nácvikem došel na toaletu (na velkou stranu), dále zda 

měl zpocené nohy, jak dlouhé byly nehty na nohou apod.      

     Při práci s ním jsem si také musela zajistit, aby zažíval jen malé množství 

případného neúspěchu. Pokud byla míra překročena, začal být Martin frustrován  

a dovednost nebylo možné nacvičovat dále. 

     Nácvik byl prováděn vsedě, na malé židličce a Martin se k chodidlu ohýbal. 

K nácviku oblékání ponožek jsem používala následující pokyny a fyzické vedení:

1. Obleč ponožku – následně jsem mu podala ponožku ve správném úhlu oblékání 

(patou dolů).  

2. Tahej. Obě ruce. (Pokyn pro Martina, který používal při vytahování jen jednu 

ruku.)

3. Podívej, palec (dotknutí se palce). Vytáhni (pokud se ponožka zasekla Martinovi

na palci, používala jsem tento verbální doprovod a fyzické vedení).

     Martin se naučil ponožky obléknout na prsty u nohou poměrně rychle. Oblékal 

oběma rukama, ale poté, když si měl ponožku vytáhnout nahoru, používal již jen 

levou ruku. Ze začátku, jsem ho musela verbálně upozornit „obě ruce“ a ještě i 

fyzicky dopomoci, aby chápal, co po něm chci. Dnes Martin sám komentuje „obě 

ruce“, ale někdy ještě potřebuje ke skutečnému používání obou rukou fyzickou 

pobídku.

     Problém nastává, když se ponožka Martinovi zadrhne při oblékání na palci. 

Snažím se, aby zaměřil pozornost na toto místo, ponožku povytáhnul, a poté ji začal 
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znovu natahovat nahoru. Tento úkon je pro Martina velmi složitý a prozatím ho jen

stále opakujeme s mým plným fyzickým vedením a verbálním komentářem. 

     Velmi se zlepšila pozornost, kterou Martin nácviku věnuje. Zpočátku jsem mu 

neustále musela připomínat „koukej“. Dnes se na oblečení ponožky opravdu 

soustředí a kouká. 

     Za oblečení každé ponožky je odměněn žetonem a po pěti žetonech obdrží 

vybranou odměnu.  

     Již několikrát se při nácviku Martinovi podařilo obléci si ponožky sám bez 

zadrhnutí se na palci.

     S nácvikem oblékání ponožek ale i nadále pokračuji. Rodiče také uvedli,  

že Martinovi se několikrát povedlo ponožky obléci samostatně. Pouze mu je ráno 

připravili a opustili místnost. Proces budu nadále sledovat a domlouvat se s rodiči na 

úspěšnosti a na tom, jak pokračovat dále. Pokud Martin už oblékání ponožek 

skutečně zvládá, měl by to být schopný provést jak v přítomnosti rodičů, tak  

při nácviku se mnou. Domnívám se, že zde hraje velkou roli skutečnost, že ráno má 

suché, nezpocené nohy, na které se mu ponožky nandavají jednoduššeji. Večer má 

již nohy většinou zpocené a svoji roli zde může hrát i únava. 

     V každém případě došlo v oblékání ponožek k pozitivnímu posunu,  

když zvážíme, že na začátku neuměl Martin ponožku ani navléknout na prsty  

u nohou. Velmi si také cením pozornosti, kterou nyní nácviku věnuje. 

Zapínání zipu

     Protože se Martinova spolupráce zlepšila, rozhodla jsem se při posledních 

několika návštěvách začít také s nácvikem zapínání zipu. Zapínání je v pořadí další 

činností, kterou si rodiče přejí, aby Martin zvládal samostatně.  

Před začátkem samotného nácviku jsem si musela zjistit nejen, co Martin zvládá 

samostatně při zapínání zipu, ale také zda má Martin vyhraněnou lateralitu. Již při 

nácviku oblékání ponožek jsem se všimla, že Martin používá především levou ruku. 

Také ve škole i doma uvádějí, že je levák. Zapínání bundy jsme tedy nacvičovali 

s levou rukou jako tou vedoucí.

     Samotný nácvik byl prováděn opět v dětském pokoji na pracovním stolku. Stolek 

má správnou výšku, aby se Martin nemusel k zapínání příliš ohýbat. Nácvik probíhá 

na Martinově zimní bundě, která dobře drží tvar a zároveň se s jezdem na zipu 
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popojíždí nejsnadněji. Při učení jsem využívala zpětného řetězení a fyzického 

vedení. Martin byl opět odměňován pomocí žetonového systému. 

     Na začátku nácviku neuměl Martin bundu zapnout. Pokud jsem mu ji podržela, 

uměl nasazeným jezdcem dojet až na konec. Nácvik jsem tedy rozdělila na menší 

úkony a v současné době učím Martina zapnout bundu samostatně s již nastaveným 

jezdcem.

Pro nácvik používám verbální pokyn i fyzické vedení:

1. Chytni (Martin chytí bundu v místě vedle zipu a drží ji) 

2. Zapni (Martin chytí již nasazeného jezdce a táhne ho nahoru až na konec zipu a

druhou stále drží bundu)

     Martin již někdy chytí bundu sám, pouze na verbální pokyn, ale zapomíná ji držet 

při popojíždění jezdcem nahoru, proto mu stále ještě fyzicky pomáhám. Pomoc musí 

být vždy prováděna tak, aby dítě, co nejméně rušila, proto stojím  

za Martinem a pomáhám mu pouze vedením ruky. Jezdcem popojíždí samostatně, to 

mu nečiní žádné problémy a na nácvik se plně soustředí.  

     Prozatím jsou zřejmé pouze malé úspěchy – např. že Martin již chytne bundu bez 

mé fyzické pomoci. Protože ale pozoruji, že ho nácvik této dovednosti baví

a snaží se, předpokládám, že další pokroky budou následovat. 
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6 Závěr 

     Cílem této bakalářské práce bylo popsat možnost nácviku sebeobslužných 

dovedností u dětí s autismem předškolního věku prostřednictvím případových studií.   

     Podklady pro vypracování závěrečného stanoviska jsem získávala nejen přímou 

spoluprácí s dětskými klienty, ale také prostřednictvím rozhovorů s rodiči  

a pedagogickými pracovníky. Navštívila jsem rodinná prostředí dětí i speciální 

mateřské školy, kam docházejí a shromažďovala informace o tom, co všechno již 

v rámci sebeobslužných dovedností zvládají samostatně, co ještě neumí, a jak se 

vlastně stávající dovednosti naučili. Pokud bych měla v této práci popisovat úsilí, 

které vynaložili rodiče, pedagogové i děti k naučení, pro nás jedince bez postižení, 

jednoduchých, základních sebeobslužných úkonů, napsala bych ještě mnoho stránek 

textu.

     Na základě svých vlastních zkušeností jsem zde uvedla možnosti nácviku 

vybraných sebeobslužných dovedností u dvou chlapců s autismem předškolního 

věku. Způsoby nácviku sebeobslužných činností mohou být různé. Odvíjí se  

mimo jiné od osobnosti klienta a od osobnosti, znalostí a zkušeností toho, kdo nácvik

provádí. Tato bakalářská práce nastiňuje pouhý zlomek možností, jak lze nácvik 

sebeobslužných dovedností u dětí s autismem realizovat. 

     Na závěr bych ráda uvedla, že spolupráce s oběma klienty mi byla potěšením  

a v žádném případě jsem neočekávala v tak krátké době výsledky, které moje snaha 

přinesla.  

     Přestože poděkování se uvádí na začátku této práce, chtěla bych v tuto chvíli 

poděkovat Kubovi i Martinovi za to, že se mnou byli ochotni spolupracovat. 
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