
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Filozofická fakulta 

Katedra pedagogiky 

 

 

 

 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE  

Lucie Čížkovská 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM 

Upbringing and Education of Children With Autism 

     Praha 2012 Vedoucí práce: Mgr. Lenka Počtová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Mgr. Lence Počtové za odborné vedení mé závěrečné práce, poskytování cenných rad 

a pomoc při zpracování. Dále děkuji paní ředitelce mateřské školy Opletalova Mgr. Věře 

Borkové a paní učitelce Mgr. Olze Letfusové za umožnění intervence ve speciální třídě pro 

děti se zdravotním postižením. Neméně děkuji rodičům chlapce s dětským autismem za 

pomoc při zprostředkování intervence a za poskytnutí relevantních informací o jejich synovi.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne .................................    ............................................ 

                           Lucie Čížkovská  



Abstrakt 

 

Tématem bakalářské práce je výchova a vzdělávání dětí s autismem. Text je rozdělen celkem 

do pěti částí. První kapitola se věnuje především diagnostice. Jsou zde uvedeny druhy poruch 

autistického spektra a možné přidružené poruchy. Dále zde popisuji typické projevy autismu 

v oblasti sociální interakce, komunikace, představivosti a dalších. Následující kapitola se 

zabývá možnými způsoby léčby autismu a různými vzdělávacími metodami, jako jsou 

TEACCH program či aplikovaná behaviorální analýza. Třetí část práce pojednává o 

možnostech výchovy a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Tato rozsáhlá kapitola 

informuje o typech školních zařízení pro děti s autismem a o důležitosti speciálního pedagoga 

a asistenta pedagoga. Také přináší pohled na rodinu dítěte s autismem a různé výchovné 

strategie užívané v domácím prostředí. Čtvrtá kapitola informuje o organizacích pomáhajících 

dětem s autismem. Poslední část práce je věnována kazuistice chlapce, který navštěvuje 

v mateřské škole speciální třídu pro děti se zdravotním postižením.  
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Abstract 

 

The theme of this thesis is upbringing and education of children with autism. The text is 

divided into five parts. The first chapter is primarily devoted to the diagnosis. There are 

introduced the types of autism spectrum disorders and disorders, which can be associated with 

autism. Furthermore, I describe the typical symptoms of autism in social interaction, 

communication, imagination, and more. The following chapter deals with possible treatments 

and therapies and various educational methods, such as TEACCH program or applied 

behavioral analysis. The third part describes the possible ways of teaching and educating 

children with autism spectrum disorder. This extensive chapter informs about the types of 

educational facilities for children with autism and the importance of a special needs teacher 

and teacher's assistant. It also offers view of the family of a child with autism and a variety of 

educational strategies used in the home. The fourth chapter informs about organizations 

helping children with autism. The last part is devoted to case report of a boy who attends a 

special class for children with disabilities in kindergarten.  
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Úvod 

 

 Ve své bakalářské práci se věnuji výchově a vzdělávání dětí s autismem. Cílem práce 

je shrnout základní poznatky z oblasti poruch autistického spektra (dále PAS) a především 

zmapovat strategie a možnosti výchovy a vzdělávání jedinců s autismem. 

Především bych ráda vysvětlila pojem autismus a přiblížila jeho charakteristické 

projevy v oblasti sociální interakce, v oblasti komunikace, v oblasti představivosti, her a 

zájmů a dalších. Dále bych chtěla informovat o různých druzích PAS a případných 

přidružených poruchách, které se často vyskytují společně s poruchami autistického spektra.  

Dalším cílem práce je představení základních výchovných a vzdělávacích metod 

vycházejících především z TEACCH programu a aplikované behaviorální analýzy. V České 

republice jsou tyto principy při výchově a vzdělávání osob s PAS velice úspěšně využívané. 

V této části práce jsou popsány různé interaktivní přístupy a terapie, které se užívají při práci 

s jedinci s autismem a mohou být taktéž prospěšné.  

Současně přiblížím i možnosti a strategie výchovy používané v rodinách s dítětem 

s autismem, které mohou být na základě spolupráce rodičů se školským zařízením využívány 

následně i v mateřské a základní škole. Také budou představeny typy škol, které mohou děti 

s autismem navštěvovat – speciální škola a běžná škola, kam mohou být děti s autismem 

integrovány.  

V neposlední řadě se zaměřím na popis funkce speciálně-pedagogických center a 

představím organizace pomáhající jedincům s PAS, které můžeme najít na území hlavního 

města Prahy.  

Pomocí kazuistiky bych ráda přiblížila problematiku a komplikovanost péče, výchovy 

a vzdělávání jedinců s poruchami autistického spektra.     
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1. PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) 

 

„Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna. Ve 

skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí. Autismus je všepronikající. 

Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním, každým smyslem, každou emocí, autismus je 

součástí existence. Osobnost se od autismu nedá oddělit.“ 

(Jim Sinclair in Thorová, 2006, s. 33) 

 

1.1 Vysv ětlení pojmu autismus 

 

Pojem autismus je odvozen od řeckého slova „autos = sám“ a je již poměrně značně 

zažitým názvem pro souhrn poruch, které jsou v současné době označovány spíše jako 

autistické spektrum nebo častěji jako pervazivní vývojové poruchy. Tento nejnovější název 

mnohem lépe vystihuje rozmanitost mnohonásobných a opravdu všepronikajících 

(=pervazivních) postižení emočních, poznávacích, myšlenkových i behaviorálních funkcí. 

Mezi hlavní projevy dysfunkčnosti patří především nedostatky v sociálním chování, dále ve 

verbální i neverbální komunikaci a především neustále se opakující schéma chování i zájmů 

(Thorová, 2006). 

Jako první s pojmem autismus přišel v roce 1911 švýcarský psychiatr Eugen Bleuler. 

Použil ho v souvislosti s popisem příznaků schizofrenie. Autismem nazval egocentrické 

myšlení, typické právě pro schizofrenii – tedy stažení se z reálného světa a ponoření se do 

vlastního vnitřního světa nesrozumitelnosti a fantazie (Hrdlička, Komárek, 2004).  

Průlomovým rokem v problematice autismu byl rok 1943. V tomto roce vychází v 

novinách článek psychiatra Leo Kannera, ve kterém popisuje mnohaleté pozorování a 

zkoumání skupiny jedenácti dětských pacientů s nestandardním chováním. V jejich 

vystupování bylo mnoho společných specifických znaků, které ale nesplňovaly kritéria žádné, 

do té doby známé nemoci. Kanner se na základě zkoumání domníval, že děti jsou extrémně 

osamělé, pohroužené do vlastního vnitřního světa, nezajímající se o svět kolem sebe 

neschopné lásky a přátelství – a odtud název autismus (Thorová, 2006). 
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1.2 Druhy poruch autistického spektra 

 

V Mezinárodní klasifikaci nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN-10) 

jsou poruchy autistického spektra zařazeny pod písmeno F (duševní nemoci a poruchy 

chování) a rozčleněnyna: 

F84.0 Dětský autismus 

F84.1 Atypický autismus 

F84.2 Rettův syndrom 

F84.3 Jiná dezintegrační porucha v dětství 

F84.5 Aspergerův syndrom  

F84.8 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

F84.9  Pervazivní porucha nespecifikovaná 

 

1.2.1 Dětský autismus 

 

Dětský autismus (dříve známý také jako Kannerův syndrom) je nejznámější a také 

nejlépe prostudovanou pervazivní vývojovou poruchou. Jedná se o vrozenou poruchu, jejíž 

první příznaky se zpravidla objeví před dosažením věku tří let. Dítě nemluví. Pakliže ano, tak 

ve většině případů není řeč používána funkčně – dítě není schopno konverzace, často 

nesmyslně opakuje slova nebo i celé věty. Nereaguje na své jméno, nerozumí, co po něm 

druzí vyžadují, špatně vyhodnocuje obsah jazykové informace. Bývá uzavřené, neprojevuje 

zájem o ostatní děti ani dospělé. Hraje si samo, ve hře chybí tvořivost a spontánnost. Bojí se 

naprosto neškodných předmětů, vyskytují se abnormální smyslové reakce. Velice špatně snáší 

změny, má své rituály (mnohdy nefunkčního charakteru), které musí být okolím dodržovány 

(Thorová, 2006). Někteří děti s autismem mívají záchvaty vzteku, mohou být agresivní vůči 

druhým i vůči sobě (sebeagrese, sebezraňování). Jsou známé případy, kdy děti samy sebe 

koušou, fackují se nebo bijí hlavou o zem či zeď (Gillberg, Peeters , 2008).  

Dětský autismus se až čtyřikrát častěji vyskytuje u chlapců než u dívek.  

 

1.2.2 Atypický autismus 

 

 Diagnózu atypický autismus užíváme tehdy, když dítě plně nesplňuje kritéria jiné 

pervazivní vývojové poruchy. Atypický autismus se obvykle projevuje až po dosažení třetího 
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roku věku dítěte (odlišení od dětského autismu) a je charakteristický tím, že plně nesplňuje 

všechny tři základní symptomy autismu. V případě, že jedna z těchto oblastí: 

 - sociální interakce 

- komunikace 

- představivost, vzorce chování, zájmy nebo aktivity 

není primárně a výrazně narušena, hovoříme o atypickém autismu. Chybou je, že tato 

diagnóza nemá stanoveny jasné hranice, tudíž bývá často založena na subjektivním mínění 

diagnostika (Thorová, 2006). 

 

1.2.3 Rettův syndrom 

 

Rettův syndrom byl poprvé popsán dětským neurologem Adreasem Rettem v roce 

1965. Jde o závažné onemocnění, jehož příčina je genetická. Je specifický tím, že postihuje 

pouze děvčata. V raném věku není jednoduché diagnózu přesně určit, jelikož příznaky jsou 

velice podobné autismu nebo dezintegrační poruše. Pro Rettův syndrom (stejně jako pro 

dezintegrační poruchu) je charakteristický normální či skoro normální vývoj do 7. – 24. 

měsíce dívčina života. Poté dochází ke stagnaci a regresi. Dítě přichází o získané schopnosti a 

dovednosti v komunikační oblasti, v poznávací oblasti i pohybové oblasti. Zhoršuje se 

motorika, začínají se vyskytovat poruchy chůze, zpomaluje se růst hlavičky, dochází 

k různým deformacím končetin i páteře. Typická je ztráta funkčních pohybů rukou a tzv. mycí 

pohyby (stereotypní a kroutivé svírání rukou). Dívky nebývají schopné sociální interakce a 

očního kontaktu, většinu případů provází mentální retardace (Hrdlička, Komárek, 2004). 

V průběhu života dívky s Rettovým syndromem vyzrávají, stereotypní pohyby rukou se 

zmírňují. Oční kontakt i sociální interakce se zlepšují. (Thorová, 2006).  

 

1.2.4 Aspergerův syndrom 

 

 Aspergerův syndrom byl poprvé popsán v roce 1944 rakouským pediatrem Hansem 

Aspergerem. Poruchu pojmenoval autistická psychopatie. V roce 1981 (už po smrti Hanse 

Aspergera) Lorna Wingová původní termín přejmenovala na Aspergerův syndrom.  

Příznaky Aspergerova syndromu jsou velice podobné příznakům autismu. Typický je 

egocentrismus doprovázený malou snahou ke kontaktu s vrstevníky. Dítě obvykle nemívá 
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kamarády, vyhledává samotu, nejčastěji si hraje samo, není schopno zapojit se do hry 

s ostatními dětmi (Jelínková, 2001).  

Inteligence je normální až nadprůměrná, řeč bývá na dobré úrovni, plynulá, s dobrou 

výslovností a bohatou slovní zásobou. Odlišuje se avšak nápadnou mechaničností (dítě mluví 

jakoby zpaměti, odříkává pasáže z knížek apod.), formálností (používá výrazy, které normálně 

používají dospělí, často aniž by jim rozumělo) a často i zvláštním tónem řeči. Řeč málokdy 

odpovídá kontextu situace. Dítě s oblibou ulpívá na tématech, která jsou zajímavá pouze pro 

něj. Hovoří stále dokola o tom samém, aniž by ho zajímala reakce a zájem okolí (Thorová, 

2006).   

Velice obtížně chápe pravidla společenského chování, nerozumí neverbální 

komunikaci, nerozpozná tón hlasu. Ironické poznámky či humorné výroky bere doslovně, což 

často vede k sociálně neakceptovatelnému chování. Nechápe potřeby druhých lidí, vyžaduje 

dodržování rituálů (Thorová, 2006). 

Pro děti s Aspergerovým syndromem jsou charakteristické úzce vyhraněné zájmy, 

zejména v technických a encyklopedických oblastech. Zajímají se o jízdní řády, televizní 

programy, kalendáře, mapy, dopravní značky nebo počítače. Preferují to, v čem je možné 

nalézt určitý řád či alespoň nějaký prvek opakování. Oblíbené může být i kreslení, stříhání a 

lepení. Někteří jedinci mohou trpět poruchou hrubé motoriky (neobratnost, neschopnost 

koordinace pohybů). Porucha převažuje u chlapců, v poměru 8:1 k dívkám (Thorová, 2006). 

 

1.2.5 Dezintegrační porucha 

  

Jak už bylo řečeno výše, pro dezintegrační poruchu je typický normální vývoj a to 

minimálně do věku dvou let (oproti Rettovu syndromu, tam může docházet ke stagnaci či 

regresi již od 7. měsíce). Mezi druhým a desátým rokem života dítěte (nejčastěji však mezi 

třetím a čtvrtým rokem) nastává z dosud neznámých příčin regrese v doposud nabytých 

schopnostech. Zhoršení stavu může být pozvolné nebo zcela náhlé a může být střídáno 

obdobími stagnace. Dítě ztrácí naučené sociální a komunikační dovednosti, zhoršuje se řeč a 

porozumění řeči, někdy vymizí zcela. Dítě ztrácí základní hygienické návyky i kontrolu nad 

vylučováním. Celkově dochází k nezájmu o okolí. Zřídka dochází k opětovnému zlepšování 

dovedností, většina jedinců zůstává mentálně zaostalá (Thorová, 2006). 
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1.2.6 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

  

Děti s těmito poruchami mají problémy v oblastech komunikace i sociální interakce, 

ale nesplňují všechna kritéria nutná k diagnostikování autismu, Aspergerova syndromu či 

dezintegrační poruchy. Spadají sem i děti s vážnými poruchami představivosti, které nejsou 

schopny rozlišovat mezi snem a realitou (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007).  

 

1.2.7 Výskyt poruch autistického spektra v ČR 

  

 K utvoření povědomí o tom, kolik osob s pervazivními vývojovými poruchami žije 

v České republice, uvádím následující statistiku (Thorová, 2006).  

 

Tabulka 1.1 

Diagnóza Počet osob žijících v ČR Počet narozených dětí ročně 

Dětský autismus  15 000 135 

Atypický autismus  30 000 270 

Rettův syndrom  1 000 9 

Dezintegrační porucha  100 0,9 

Aspergerův syndrom  15 000 135 

PAS – celkem  61 100 550 

 

 

1.3 Diagnostikování autismu a jeho charakteristické projevy 

  

Autismus je syndrom, který diagnostikujeme na základě projevů chování dítěte. 

Prvotní příznaky se mohou objevit již v prvních měsících života. Dítě s autismem obvykle 

nemá rádo fyzický kontakt, vyhýbá se mazlení i dotekům. Neudrží oční kontakt, 

nekomunikuje verbálně ani neverbálně. Zabaví ho atypické věci. Do prvních narozenin dítěte 

mohou zůstat tyto signály bez povšimnutí nebo se mohou jevit jako jakákoliv jiná porucha. 
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Avšak ve dvou, nejpozději ve třech letech je jasné, že se s největší pravděpodobností jedná o 

autismus (Thorová, 2006). 

Charakteristické projevy autismu se u každého jednotlivce vyskytují v různé míře a 

souvisí s celkovou mentální úrovní handicapovaného. U všech jedinců s autismem jsou však 

bezpochyby, ve větším či menším rozsahu, poškozeny tyto tři oblasti: 

oblast komunikace 

oblast sociální interakce 

oblast představivosti. 

Právě tato triáda příznaků odlišuje autismus od jiných vývojových poruch, mezi které 

řadíme např. různé poruchy řeči, specifické poruchy učení, poruchy pozornosti či 

hyperaktivitu (Thorová, 2006). Pojďme si nyní přiblížit nejen tuto triádu, ale i další možné 

charakteristické projevy vedoucí k diagnóze „dětský autismus“. 

 

1.3.1 Projevy v oblasti komunikace 

 

 Poruchy autistického spektra jsou primárně poruchami komunikace. Deficit se 

projevuje na úrovni expresivní (vyjadřování) i receptivní (porozumění). Bývá narušena 

kvantitativní i kvalitativní stránka řeči, což znamená, že řeč je nejen opožděná, ale hlavně se 

vyvíjí jiným způsobem než u zdravých dětí (Richman, 2006). 

Schopnost mluvit je u dětí s autismem ve většině případů zachována – jedinci 

s autismem mluvit umí, jen nechápou funkci a smysl komunikace. Z tohoto důvodu si mnoho 

dětí nevytvoří aktivní mluvenou řeč a jejich komunikace je často velice zvláštní. U většiny se 

vyskytuje echolálie, mechanické opakování dříve slyšených slov či celých vět. Dítě někde 

zaslechlo např. slovo „záchranka“ a několik měsíců ho používá, aniž by chápalo jeho význam. 

Časem dítě zjistí, že neustálé opakování slov či vět nevede k žádnému pokroku, tudíž 

s opakováním přestane, protože není schopno pochopit správný důvod jejich použití 

(Gillberg, Peeters, 2008).  

Jen malé procento jedinců s poruchou autistického spektra (nejčastěji se jedná o děti 

s Aspergerovým syndromem) je schopno řeč aktivně vytvářet a používat ji funkčně. I tito 

však mají potíže s konverzací - ulpívají na tématech, opakují stále dokola to, co je zajímá, na 

druhou osobu často neberou ohled. Problémy se vyskytují i v praktickém využívání 

komunikace (Thorová, 2006). 
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Jak již bylo napsáno, postižena bývá i receptivní stránka řeči, tedy porozumění. Pro 

děti s autismem jsou slova jen abstraktní pojmy. Mnohdy nerozumí složitým verbálním 

pokynům a z přemíry slov jsou unavení, jelikož nechápou jejich význam. Více vnímají to, co 

vidí, protože to pro ně skutečně existuje. Z tohoto důvodu se často využívá komunikace 

prostřednictvím konkrétních předmětů, později fotografií předmětů, obrázků a symbolů 

(Gillberg, Peeters, 2008). 

 

„V době, kdy Thomas nechápal svět, který byl pro něj příliš chaotický, nerozuměl 

verbálním pokynům a záchvaty vzteku u něj propukaly několikrát denně, vymyslela jsem trik, 

jak mu vysvětlit situaci, aniž jsem na něj musela mluvit. ... Začali jsme tomuto triku říkat 

„vizuální klíče“, a jak jsem později zjistila, mnohé matky intuitivně používají stejný trik, aniž 

by ho nějak pojmenovaly. Pokud jsem třeba chtěla Thomasovi naznačit, že pojedeme autem, 

ukázala jsem mu klíče od auta. Když jsem mu ukázala talíř, znamenalo to, že budeme obědvat. 

Když jsme šli nakupovat, ukázala jsem mu nákupní tašku a Thomas věděl, že půjdeme 

k řezníkovi a pekaři. Byl to jazyk předmětů, který dobře fungoval.“ (De Clerq, 2007, s. 29) 

 

 Jedinci s poruchou autistického spektra také obtížně generalizují pojmy. Auto je vždy 

jen jedno konkrétní auto, obvykle to, které dítě dobře zná. Ostatní auta (menší, větší, jiné 

značky, ale stačí třeba i jen jiná barva) auta prostě nejsou. Dítě s autismem nedokáže slovo 

auto zobecnit, nedokáže pochopit, že jakékoliv jiné auto se nazývá také auto (Jelínková, 

1999). Stejně tak je to s ostatními předměty. Hrnek je jen jeden, ostatní hrnky se nemohou 

nazývat také hrnky, zvlášť když se od sebe tolik liší. Některé děti jsou velice vynalézavé a 

jsou schopny vymyslet různým předmětům stejného druhu rozmanité názvy.  

 

1.3.2 Projevy v oblasti sociálního chování a sociálních vztahů 

  

Jedinci s autismem budí dojem, že žijí ve svém vlastním světě. Nevnímají svět stejně 

jako ho vnímáme my – připadá jim chaotický, nevyzpytatelný a nebezpečný. Vytvářejí si 

proto svá vlastní pravidla, kterým rozumí jen oni a která jim pomáhají orientovat se v chaosu, 

kterému my říkáme svět.  

V kontaktu s druhými lidmi si lze pravidla vytvářet velice těžko. Žádná situace v životě 

se neopakuje vícekrát. Jestliže ano, tak stejně není úplně identická. Jak poznáme, jaká reakce 

se od nás v určité situaci očekává? My si odpovíme snadno – vypozorujeme to z kontextu celé 
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situace a jednáme podle naší morálky a podle daných sociálních norem. Jedinci s autismem 

vzhledem k jejich myšlení v detailech kontext celé situace nepochopí. Ze stejného důvodu 

nedodržují společenské normy – prostě je nechápou. Co je nezdvořilé? Proč? A proč ta samá 

věc někdy nezdvořilá je a někdy není?  

 

„Je také nezdvořilé ječet na tátu? Nebo řvát na kamaráda? A co když tě někdo právě 

uhodil? Jestliže někdo huláká nadávky, je to nezdvořilost, nebo urážka? Takže když děti na 

Thomase ječí, říká jim: „Jste nezdvořilí.“ Řekne to slovo přesně tak, jak ho to určitá osoba 

učila, s její mimikou, intonací a hlasem. Thomas to říká úplně stejně po řadu měsíců. ... Takže 

pokud se učitel na Thomase rozzlobí, že něco provedl, dovedete si představit, co se stane – 

Thomas mu řekne, že učitel byl na něj nezdvořilý. V obchodním domě volala pokladní na 

kolegyni, aby jí sdělila cenu nějakého zboží. Prodavačky na sebe křičely. Thomas řekl velmi 

hlasitě: „Jsou nezdvořilé.“ (De Clerq, 2007, s. 47) 

 

Nejen z důvodu nedodržování společenských norem jsou děti s autismem neznalými 

osobami považovány za nevychované. Dítě obvykle nereaguje na snahu ostatních lidí navázat 

sociální kontakt a málokdy ho sám iniciuje. Nevyhledává lidi, chová se k nim stejně jako 

k předmětům. Emoce druhých jsou pro něj tabu – nebere na ně ohled, není si vědom toho, že 

lidé mají city (Jelínková, 2000). Jedinec s autismem nerozumí mimice v obličeji druhých lidí. 

Nechápe, proč jedny „rýhy“ na obličeji znamenají smutek a jiné zase štěstí. A co teprve 

takové pocity jako zlost, žárlivost nebo zrada? 

 

 „Jednou, když se sestra na Thomase rozzlobila, postavil se před ni a zjevně zmaten se 

zeptal: „Liesbeth, k čemu jsou všechny ty čáry na tvém obličeji?“ Jiný příklad: Chlapec 

s autismem měl rozdělit obrázky na šťastné a smutné. Úkol splnil téměř správně, udělal jen 

jednu chybu, když dal šťastný obrázek mezi smutné. Když jsme se ho zeptali, proč to udělal, 

řekl: „Na šťastných obrázcích jsou vidět zuby, na tomto přece ne.“  (De Clerq, 2007, s. 41) 

  

U některých jedinců se může vyskytovat echochování. Dítě napodobuje nebo opakuje 

chování, se kterým se již dříve setkalo a to bez ohledu na okolnosti, což v určitých situacích 

může být velice nevhodné (Jelínková, 2000). 
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Kvalitativně jsou v sociálních vztazích postiženy nejčastěji tyto oblasti: 

Nedostatky v integraci sociálního chování 

Jedinci s autismem mají velké problémy rozlišovat, jaké chování se od nich očekává 

v různých prostředích a různých situacích. Nechápou, že způsob chování se má měnit podle 

okamžité situace, podle okolností a podle osob, se kterými jednají. Dítě s autismem je 

schopno naučit se sociálnímu chování, ale nenaučí se různým typům tohoto chování. 

V různých situacích i v různých prostředích použije stejný behaviorální model. 

„Jinou dívenku rodiče naučili, že je-li sama doma, nesmí nikomu otevřít dveře. Když si 

jednou dívčina matka zapomněla klíče, stála za dveřmi několik hodin, než se vrátil otec 

z práce. Dívka ji do bytu nepustila.“ (Jelínková, 2000, s. 7) 

 

Vztahy s vrstevníky 

Děti s autismem obvykle o sociální kontakt stojí. Raději však vyhledávají společnost 

dospělých, jelikož dospělá osoba je pro dítě s autismem „čitelnější“ a dítě lépe odhadne, co 

může očekávat. Reakce a požadavky dospělých jsou předvídatelnější než reakce a požadavky 

vrstevníků – obzvlášť jedná-li se o malé děti. Za neschopností navázat kontakt s vrstevníky se 

tak většinou skrývá nejistota a strach (Jelínková, 2000). 

 

Pochopení pojmu přátelství a nepřátelství 

Přátelství. Pojem, pod kterým si každý z nás zcela jistě něco vybaví. Pomoc, ohleduplnost, 

vzájemné porozumění, upřímnost, sdílení radostí i strastí, empatii... 

Ne tak jedinci s autismem. Chápou sice, že mít přátelé je dobré a užitečné, ale už nechápou 

proč – nedokáží ocenit důležitost přátelství pro život. Často mají o přátelství velice 

zjednodušené představy, takže se stává, že považují za přítele každého, kdo o ně projevil 

pozitivní zájem. Stejně tak těžké je pro jedince s autismem pochopit pojem nepřátelství a to, 

proč se k nim někdo hezky nechová. A předstíranému přátelství nerozumí už vůbec – 

nedokáží rozpoznat ironii a rozlišit kdy se děti smějí jemu a kdy s ním, své věci poskytnou 

každému, kdo o ně mile požádá. Často tak dochází k psychické a materiální šikaně a i přes 

veškerá varování a behaviorální nácviky se tyto situace bohužel opakují (Jelínková, 2000). 

 

Na závěr bych ještě ráda uvedla typy sociální interakce u dětí s poruchami autistického 

spektra, které jako první popsala Lorna Wingová (in Thorová, 2006). 
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Typ osamělý – charakteristika 

- minimální či žádná snaha o fyzický kontakt, aktivní vyhýbání se fyzickému kontaktu 

- nezájem o sociální kontakt – samotář, nevěnuje pozornost svému okolí 

- nejeví zájem o komunikaci, vyhýbá očnímu kontaktu 

- neschopnost empatie - ničí hračky ostatním dětem, nevnímá jejich reakce 

- někdy hyperaktivní, agresivní, reakce dospělých nemá na jeho chování vliv 

 

Typ pasivní – charakteristika 

- fyzickému kontaktu se nevyhýbá, ale ani ho nevyhledává 

- komunikace nespontánní, využívaná především k uspokojení základních potřeb  

- schopnost pasivně se účastnit hry s ostatními – o vrstevníky zájem projevuje, ale raději je 

pozoruje 

- poruchy chování se vyskytují méně často, jedná se spíše o hypoaktivní typ 

 

Typ aktivní – zvláštní – charakteristika 

- přílišná spontaneita v sociální interakci 

- přehnaná gestikulace a mimika, nedodržování intimní vzdálenosti, často dochází 

k dotýkání, líbání a hlazení i úplně cizích lidí, ulpívaný oční kontakt (zírání do očí) 

- sociálně velmi problematické a obtěžující chování, ulpívavé dotazování bez kontextu, 

zaměřené na předměty a témata zájmů dítěte 

 

Typ formální, afektovaný – charakteristika 

- typický pro děti s vyšším IQ a dobrými vyjadřovacími schopnostmi 

- řeč je často příliš formální, projev připomíná „slovník na pochodu“ 

- pravdomluvnost bez schopnosti empatie 

- velmi konzervativní chování, dítě často působí chladným dojmem 

- ulpívá na dodržování pravidel, při nedodržení dochází k afektu 

- doslovné chápání slyšeného, neporozumění ironii 

- typické jsou encyklopedické zájmy 

 

Thorová (2006) na základě zkušeností uvádí ještě pátý typ: Typ smíšený – zvláštní. 

Charakteristické prvky výše uvedených typů sociální interakce se zde prolínají. Sociální 

chování dítěte je velice nesourodé, závisí na prostředí, situaci i na osobě, se kterou dítě 

kontakt navazuje (většina dětí má mnohem kvalitnější sociální interakci s rodinnými 
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příslušníky). Zjednodušeně řečeno: dítě se může v dobře známé situaci chovat „aktivně a 

zvláštně“, ale v neznámé, nestrukturované situaci se projevuje jako „osamělý typ“. V průběhu 

dospívání dítěte často dochází k „přesunům“ mezi jednotlivými typy, převažující typ sociální 

interakce se obvykle vytříbí až v dospělosti. 

 

1.3.3 Projevy v oblasti představivosti 

 

Kvalitativní handicap v oblasti představivosti se projevuje především stereotypním 

chováním, omezeným okruhem zájmů a potřebou rituálů. 

Rituály patří k životu všech osob s autismem. Chodí stále jednou neměnnou cestou, 

vyžadují stejný a přesný čas k vykonávání určité činnosti, kterou také vykonávají vždy 

totožným způsobem. Velmi špatně snáší změny, což se může projevovat např. i ulpíváním na 

starých věcech či oblečení. Jakákoliv větší změna zbavuje dítě pocitu bezpečí, vyvolává 

úzkost a v některých případech i agresi (Jelínková, 2000). 

 

1.3.4 Projevy v oblasti myšlení 

 

Pro děti s autismem je typické myšlení v detailech. Mají problémy rozlišit důležité od 

zbytečného, jelikož ulpívají na detailech, kterých si my ani nevšimneme. Toto „myšlení 

v detailech“ musí být velice vyčerpávající. Drobné detaily se často mění, nic se neopakuje. 

Jedinci s autismem zpracovávají velké množství informací, které my ani nevnímáme. Když se 

zeptáme zdravého dítěte, jak pozná ptáčka, pravděpodobně nám odpoví, že ptáka pozná toho, 

že létá. Když se zeptáme dítěte s autismem, může úplně vážně odvětit: „Nejdřív se podívám, 

je-li to zvíře, nebo člověk. Když vidím, že je to zvíře, podívám se, jestli má čtyři, nebo dvě 

nohy. Má-li dvě, je to pták.“ (De Clerq, 2007, s. 20) 

 

1.3.5 Projevy v oblasti her a zájmů 

 

Většina zdravých dětí upřednostňuje společnost ostatních dětí před samotou. Děti si 

obvykle nerady hrají samy – ne tak děti s autismem. Jejich potíže s představivostí a se 

sociálními vztahy se promítají i do oblasti her. Dítě s autismem není schopno hrát si „na 

něco“, nedokáže se odpoutat od reality, nedokáže si představovat.  
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„Tome, pojď, postavíme panenkám dům.“ 

„Dobře, postavíme panenkám dům.“ 

... „A skříň bude ložnice pro panenky.“ 

„Dobře, skříň bude ložnice pro panenky.“ 

„Dáme tam krabice od bot, to budou jejich postele.“ 

„Ony tam budou spát? Ale to jsou přece krabice od bot.“ 

„Ano, ale teď to jsou malé postele pro panenky.“ 

„Dobře, teď jsou to malé postele pro panenky.“ 

„Kapesníky budou prostěradla a ručníky budou přikrývky.“ 

Mezitím Thomas odejde do kuchyně, vezme z příborníku naběračku, vrátí se k sestře a 

řekne:  

„A tato naběračka, tato naběračka...je...naše naběračka.“  

Všichni jsme byli šťastni, protože si Thomas hrál (De Clerq, 2007, s. 55). 

 

Žáci s autismem se často nezapojí do hry ostatních dětí, protože nechápou její smysl. 

Hrají si raději sami. Jejich hry postrádají spontánnost, jsou velice omezené a stereotypní 

(Jelínková, 2000). Obvykle se ani nejedná o hry jako takové, ale spíše o neustále se opakující 

činnosti či rituály jako je třeba otevírání a zavírání zásuvek, pouštění a vypínání vody či 

neustálé zapínání a vypínání rádia nebo televize. Tato „hra“ je pro dítě s autismem 

uspokojující, jelikož je předvídatelná. Dítě ví, co může očekávat. Ví, co bude pro provedení 

jistého úkonu následovat a dostává se mu tak náležitého pocitu jistoty a bezpečí. 

Jestliže si dítě s autismem hraje s klasickými hračkami, často je nepoužívá správně. 

Jeho hra je nefunkční. Typickou zábavou dětí s autismem je stavění předmětů do řady a jejich 

neustálé upravování, aby byly přesně zarovnány, ťukání hračkami o sebe, točení s nimi či 

jejich rozhazování. Někteří jedinci se zajímají o velice specifické věci, např.: názvy zástavek, 

mapy, dopravní prostředky (nejčastěji vlaky), elektřinu, telefony, klíče, hodiny, čísla, ale také 

třeba i o popelnice (Thorová, 2006). 

Většina dětí i dospělých s poruchou autistického spektra má svou oblíbenou věc, 

kterou nosí neustále u sebe. Může se jednat o oblíbenou hračku, ale také třeba o hrnek, čepici 

nebo gumu. Její odebrání či ztráta může vyvolat velice negativní reakci až afekt. 
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1.3.6 Projevy v oblasti motoriky 

 

Některé jedince s autismem není těžké poznat na první pohled díky jejich zvláštní 

lokomoci. Charakteristická je chůze po špičkách, poskakování, třepání rukama či tleskání 

nebo kývání se při chůzi. Jemná motorika obvykle postižena nebývá, četnost výskytu potíží u 

dětí s autismem a u zdravých dětí se nijak zvlášť neliší.  

 

1.3.7 Členění autismu 

 

Všechny výše uvedené symptomy se u každého jedince s autismem vyskytují v různé 

míře. Podle hloubky narušení dělíme autismus do tří kategorií.  

 

Vysoce funkční autismus 

Jako vysoce funkční autisty označujeme ty jedince, jejichž IQ přesahuje 70 bodů a 

jejichž komunikační schopnost není narušena nebo je narušena jen velmi lehce. Počet vysoce 

funkčních jedinců s autismem je asi 11-34% mezi osobami s diagnózou autismus (Hrdlička, 

Komárek, 2004). Většinou se jedná o osoby s Aspergerovým syndromem. Tito jedinci jsou za 

předpokladu vytvoření vhodného prostředí (strukturace činností, strukturace času apod.) 

schopni vcelku normální integrace do společnosti (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007).   

 

Středně funkční autismus 

Mezi středně funkční autisty řadíme osoby s lehkou až středně těžkou mentální 

retardací. Schopnost komunikace je snížená, v aktivní řeči se vyskytují agramatismy 

(neschopnost správně spojovat slova a věty), běžným pokynům rozumí, i když někdy reaguje 

nepřiměřeně. Více časté jsou stereotypie a to jak v oblasti pohybové, tak i v oblasti 

manipulace s předměty (Thorová, 2006). 

  

Nízko funkční autismus 

 Nízko funkční autismus zahrnuje jedince s těžkým až hlubokým mentálním postižením 

a velice narušenou komunikační schopností. Nízko funkční autisté nejsou schopni rozumět 

řeči ani řeč aktivně používat. Ojediněle užívají jednotlivá slova, častěji jen vydávají zvuky. 

Sociálního kontaktu nejsou schopni či jen opravdu velmi málo (Thorová, 2006). V 

symptomatice převládají stereotypní, stále se opakující příznaky (Hrdlička, Komárek, 2004). 
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1.4 Přidružené poruchy 

 

Poruchy autistického spektra se velmi často pojí s dalšími poruchami či 

onemocněními. Výběr nejčastějších poruch přidružených k poruchám autistického spektra 

uvádím níže.  

 

1.4.1 Mentální retardace 

  

Jak již bylo uvedeno výše, mentální retardace je jednou z nejčastějších poruch 

vyskytující se společně s autismem. Až 80% jedinců s klasickým autismem má podprůměrné 

IQ, tj. pod 70 bodů. U poruch, které jsou příbuzné autismu, se inteligence pohybuje na škále 

od vysoce nadprůměrné inteligence, např. při Aspergerovu syndromu, až k těžké mentální 

retardaci, např. při dezintegrační poruše (Gillberg, Peeters, 2008).  

 

1.4.2 Postižení řeči 

 

Řeč a komunikace jsou u dětí s autismem téměř vždy postiženy. Charakter a příčiny 

jsou však jiné než u afázie či dysfázie, kdy je primárně narušena schopnost mluvit. Jedinci 

s autismem ve většině případů mají schopnost mluvit zachovanou, jen nechápou důvod, proč 

by měli řeč používat. Pouze u jednoho z pěti autistů je schopnost řeči výrazně narušena. 

V tom případě hovoříme o souběhu autismu a dysfázie (Jelínková, 2001). 

 

1.4.3 Sluchové postižení 

 

Problémy se sluchem mívají osoby s autismem celkem často. Jedna čtvrtina z nich má 

závažné poruchy sluchu a několik procent neslyší vůbec. Ti, kteří slyší, a jejich sluch je 

z organického pohledu normální, přijímají a zpracovávají zvukové podněty někdy velice 

neobvykle. Často vůbec nereagují ani na hlasité zvuky, takže i u nich může vznikat dojem, že 

neslyší (Gillberg, Peeters, 2008).  
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1.4.4 Zrakové postižení   

 

Zrakové vady postihují zhruba jednu třetinu jedinců s autismem. Někteří z nich mají 

podstatně omezenu schopnost vidět a potřebují brýle, většina z nich je však odmítá nosit. 

Častější poruchou zraku je šilhavost, vyskytuje se zhruba u dvou z pěti jedinců. Slepota je 

neobvyklá, nicméně v určité skupině dětí s vrozenou slepotou je výskyt autismu celkem 

vysoký (Gillberg, Peeters, 2008). 

 

1.4.5 Epilepsie 

 

 Až 30% jedinců s autismem a příbuznými poruchami trpí také epilepsií. U druhé 

uvedené skupiny je výskyt epilepsie ještě hojnější. Tato nemoc se může projevit kontrakcemi 

velkých svalů a ztrátou vědomí, u některých jedinců se vyskytují příznaky jako jsou mrákotné 

stavy, krátké záchvaty nepřítomnosti a podivné chování, které je někdy obtížné odlišit od 

klasických autistických symptomů (Jelínková, 2001). 
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2. VZDĚLÁVACÍ METODY A MOŽNOSTI LÉ ČBY 

 

V poslední době, kdy je porucha autistického spektra už přesně definována a 

nepleteme si ji s jinými duševními poruchami, přicházejí odborníci s velkým množstvím 

různých principů, které si kladou za cíl pomoci dětem s autismem. Některé z těchto přístupů 

byly vytvořeny přímo pro osoby s poruchou autistického spektra, jiné jsou primárně určeny 

pro děti a dospělé s jiným handicapem, přesto je můžeme úspěšně využít i u osob s PAS.  

 

2.1 TEACCH program 

 

 TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children) v překladu znamená: Terapie a vzdělávání dětí s autismem a dětí 

s příbuznými vadami komunikace. Na počátku sedmdesátých let 20. století tento program 

představil Eric Schopler. TEACCH vznikl v Severní Karolíně (USA) jako reakce na výrok, že 

děti s autismem jsou nevzdělavatelné a jejich porucha je způsobena špatnou výchovou 

v rodině, především chladným přístupem matky k dítěti. Odmítavost a podvědomý negativní 

postoj prý vyvolávají symptomy autismu (Schopler, Mesibov, 1997).   

TEACCH věří, že každé je dítě je jedinečné a že neexistuje nic jako „normální“ 

chování. Ve výuce klade důraz na rozvíjení silných stránek a zájmů dítěte a méně se zaměřuje 

na nedostatky (Richman, 2006). Program poskytuje podporu ve třech klíčových životních 

oblastech. V oblasti uspořádání domácí péče (např.: pomoc rodičům s vyrovnáním se se 

speciálními potřebami svých dětí, odborné konzultace, psychologická poradna), v oblasti 

vzdělávání (vytváření speciálních tříd pro děti s autismem, ale také nabídka speciálních kurzů 

pro učitele a asistenty) a v oblasti společenského uplatnění (především snaha o zvýšení 

povědomí veřejnosti o autismu a porozumění jeho projevům). Program se ukázal jako velice 

účinný a v roce 1971 byl uzákoněn jako součást služeb státu pro zdravotně postižené občany. 

(Schopler, Mesibov, 1997).  

 

2.1.1 Základní principy TEACCH programu  

V této části si přiblížíme několik základních principů TEACCH programu, díky 

kterým je program stabilní a funguje tak, jak má. 
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Zlepšení adaptace dítěte 

První princip si klade za cíl zvýšit povědomí osob s autismem o běžném životě. Naučit 

je základním znalostem a dovednostem, které využijí v praktickém životě. Jedinci s autismem 

pak nemusí být zcela odkázáni na pomoc druhých osob, ale určité úkony zvládají bez větších 

problémů sami a je možná jejich integrace do společnosti. Samozřejmě zde musíme brát 

v úvahu stupeň postižení dítěte, je jasné, že ne všichni jedinci s poruchou autistického spektra 

jsou schopni samostatnosti (Schopler, Mesibov, 1997). 

 

Rodiče jako ko-terapeuti 

Tento princip stojí na úzké spolupráci odborníků a rodičů. Rodiče se účastní 

terapeutických programů společně s dítětem a od odborníků se učí („okoukávají“) různé 

behaviorální a výukové techniky (rodič je v tomto případě v roli posluchače). Tyto naučené 

techniky poté provádí s dítětem v domácím prostředí a na základě reakcí dítěte je mohou buď 

ponechat beze změn (když dítěti vyhovují), nebo je případně modifikovat – upravovat dle 

individuálních potřeb dítěte. O těchto nových postupech, odvozených na základě vlastního 

pozorování, rodiče informují odborníka při následující terapii (v tomto případě je v roli 

posluchače odborník) a poté společně vytvoří pro dítě nejvhodnější vzdělávací či výchovný 

programu, který nejlépe vyhovuje jeho individuálním potřebám (Schopler, Mesibov, 1997). 

 

Hodnocení individuální nápravy 

Individuální vzdělávací či výchovný program, který dítěti sestavili na míru společně 

odborníci s rodiči je průběžně kontrolován a hodnocen. Jestliže program dítěti vyhovuje, 

ponechá se, jestliže dítě nedosahuje předem určených cílů, dochází k modifikaci programu 

(Schopler, Mesibov, 1997).  

 

Dalšími principy TEACCH programu jsou např.: pozitivní přístup k dětem, přímý vztah 

mezi intervencí a ohodnocením či aktivní generalizace dovedností, která si klade za cíl, aby 

dítě to, co se naučilo doma, používalo i ve školním prostředí a naopak (Thorová, 2006). 

 

2.1.2 Základní strategie TEACCH programu 

V této části si blíže představíme základní strategie TEACCH programu, kterými jsou 

strukturalizace, vizuální podpora, individuální přístup ke každému dítěti a motivace. Tyto 
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strategie jsou v České republice známé spíše pod názvem strukturované učení. Výchovný a 

vzdělávací systém z nich z velké části vychází.     

 

Strukturalizace 

 Výzkumy prováděné v průběhu posledních let dokázaly, že děti s autismem potřebují 

strukturované prostředí více než kdokoli jiný. Strukturalizace jedincům s autismem poskytuje 

dostatečnou míru jasnosti, informovanosti a předvídatelnosti. Dítě s poruchou autistického 

spektra ve strukturovaných podmínkách vždy dostane odpověď na základní otázky: ,,Kdy?", 

,,Kde?", ,,Jak dlouho?" a ,,Jakým způsobem?". V jeho světě nastane řád a tím pádem i pocit 

jistoty a bezpečí a to mu umožní lépe zvládat úkoly a hlavně se zbavit pocitu, že jeho život 

určuje náhoda. Obecně platí, že čím je porucha autistického spektra hlubší, tím 

strukturovanější prostředí dítě potřebuje (Jelínková, 2001).  

Struktura prostoru  

 Děti s autismem musí mít přesně určený a vymezený prostor k vykonávání určitých 

činností. Jasná a přehledná struktura prostředí umožní dítěti s autismem předvídat, kde má 

jednotlivé činnosti vykonávat (Čadilová, Žampachová, 2008). Z tohoto důvodu většina žáků 

s autismem sedává ve školní jídelně na jednom a tom samém místě. Jedině toto místo 

považují za místo ke stolování. Jakmile by byly nuceny sednout si s jídlem jinam, může dojít 

k tomu, že jíst nebudou a budou čekat na uvolnění „svého místa“. I v domácím prostředí by 

měl být prostor strukturalizován. Dítě by mělo mít jasně určeno, kde si hraje, kde spí, kde jí a 

především kde se učí.        

Struktura času 

 Pro jedince s autismem je čas velmi abstraktním pojmem. Nechápou, co znamená za 

chvíli, potom či zítra. Pro dítě s autismem je tedy třeba čas zviditelnit a to takovou formou, 

které bude rozumět (viz vizualizace). Jakmile takto zajistíme přehled denních činností, dítě si 

bude jisto, kdy ho který úkol čeká a cítí se bezpečně. Za předpokladu, že dítě umí pracovat 

s denním režimem, můžeme začít používat dlouhodobější časové režimy, např. týdenní či 

měsíční. Sem můžeme zařadit i mimořádné akce a činnosti, jako je třeba návštěva lékaře či 

oslava narozenin (Čadilová, Žampachová, 2008). Dlouhodobější strukturalizace dává životu 

dítěte smysl a řád a již několikrát zmiňovaný pocit bezpečí, jelikož ví, co a kdy může 

očekávat. 
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Vizualizace 

 Vzhledem k faktu, že verbální i neverbální komunikace je u většiny dětí s autismem 

celkem problémovou oblastí, doporučuje se podporovat strukturované učení vizualizací. 

Prostředky vizualizace jsou různé. Z počátku se nejlépe osvědčuje vizualizace pomocí 

konkrétních předmětů, později pomocí fotografií, obrázků či piktogramů. Psaným pokynům 

rozumí jen menšina dětí s autismem. 

Vizualizace činnosti 

 Dítě s autismem by k vykonání určitého úkolu či činnosti nemělo dostat pouze slovní 

pokyn (kterému často stejně nerozumí), ale také obrazové znázornění toho, co se od něj 

očekává. Vizualizovat můžeme nejen přehled denních činností (co budeme dělat), ale i 

jednotlivé činnosti či úkoly (jak to budeme dělat). Zde je vhodné „návod“ rozdělit na více 

kartiček. Dítě si může obrázky se splněnými úkoly např. otáčet či přesouvat na jiné místo a 

dokáže si tak lépe představit, co už má za sebou a co mu ještě zbývá splnit (Jelínková, 2001). 

Vizualizace času   

 Úzce souvisí s vizualizací činností. Dítě má na svém obrázkovém režimu znázorněny 

činnosti a úkoly, které má splnit a když dosáhne konce úkolu, ví, že je čas na další kartičku = 

další činnost.  

Vizualizace prostoru 

 Vizualizovat můžeme i prostředí a zvýšit tak přehlednost prostoru a s ním spojenou 

míru samostatnosti orientace dítěte. K realizaci prostorové vizualizace se nejčastěji využívají 

koberce, skříňky, barevné pásky apod. (Čadilová, Žampachová, 2008).   

 

Individuální p řístup 

 Každé dítě je jedinečné a stejně tak i dítě s autismem. „Všechny děti s autismem se od 

sebe nějakým způsobem liší – rozdíly jsou v mentální úrovni, v různé míře výskytu autistických 

symptomů, v rozdílných percepčních schopnostech, v úrovni a způsobu komunikace, 

v temperamentu, v odlišné schopnosti koncentrace atd..“ (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 

2007, s. 142) Z těchto důvodů je nezbytné, aby ke každému dítěti bylo přistupováno 

individuálně, na základě jeho schopností, dovedností a potřeb. 

 Úkolem pedagoga je nejprve správně diagnostikovat úroveň schopností dítěte a 

následně podle ní vhodně zvolit systém komunikace s dítětem (verbální, vizuální, obrázkový, 

fotografie apod.), vhodné pracovní místo a způsob práce. Důležité je, aby každé dítě mělo 
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vypracovaný svůj individuální výchovný či vzdělávací plán, podle kterého pedagog či rodič 

s dítětem pracuje (Thorová, 2006). 

 

Motivace 

 Ke všemu, co děláme, máme nějaký důvod. Nějaký motiv, který nás popohání k tomu, 

abychom vykonali určitou činnost. Pro děti je nejlepší motivací pochvala či odměna. U dětí 

s autismem je nejlepší motivací materiální odměna - bonbón, možnost hrát si se svou 

oblíbenou hračkou nebo možnost vykonávat svoji oblíbenou činnost. Odměna dává dítěti 

důvod pracovat. Když dítě ví, že bude za svou práci odměněno, pracuje lépe a s větší chutí. U 

žáků s autisme je nutné začínat s vyšší frekvencí odměn, postupně je možné jejich množství 

snižovat. Pokud je to možné, lze následně přejít na systém sociálního odměňování – pochvala, 

pozornost rodiče apod. Tento systém odměny však většina dětí s autismem vůbec nechápe, 

takže ve většině případů zůstává nejlepší motivací materiální odměna (Thorová, 2006).  

 

2.2 Aplikovaná behaviorální analýza 

 

 Aplikovaná behaviorální analýza je terapeutický směr, který vychází z teorie, že 

autismus je neurologicky podmíněná porucha, která se projevuje v chování dítěte. Je založena 

na vědeckých poznatcích Burrhuse Frederica Skinnera, který vycházel z předpokladu, že 

veškeré chování je naučené. Aplikovaná behaviorální analýza pracuje s chováním tak, že učí, 

posiluje a odměňuje chování žádané. Terapeut ovšem nehodnotí jen chování jako takové, ale 

také okolnosti před a po samotné reakci. Pokud byla reakce správná, terapeut dítě pochválí, 

případně odmění a upevní tak naučený vzorec. Pokud dítě reagovalo nesprávně, pokusí se 

terapeut nahradit špatně naučený vzorec chování vzorcem novým – správným. K přeměně se 

nejčastěji používají tyto dva způsoby: 

 

Učení postupnými kroky  

Při této metodě dává instruktor (rodič, učitel či terapeut) dítěti instrukci, která vyvolá 

určitou reakci. Jestliže je reakce správná, následuje pozitivní odezva (viz výše) a dochází 

k upevnění správného chování. Jestliže dítě reaguje nesprávně, instruktor ho ihned opraví tak, 

aby reagovalo správně. Učení postupnými kroky je prospěšné v tom, že poskytuje dítěti 

přímou zpětnou vazbu (Richman, 2006). 
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Příležitostné učení 

Příležitostné učení může probíhat v podstatě po celý den. Tím, že záměrně vyvoláme 

určité situace či pozměníme podmínky, na které je dítě zvyklé, přimějeme ho reagovat tak, jak 

je žádoucí. Klasickým příkladem je např. tato situace: Matka poprosila dítě, aby jí nakreslilo 

obrázek, předtím však odstranila pastelky z dosahu dítěte. Dítě ovšem pastelky potřebuje, 

takže o ně musí matku požádat. Stejně můžeme postupovat v případě, že dítě projeví zájem o 

svoji oblíbenou hračku – my mu ji však nedáme, dokud o ni nepožádá. Dovednost o něco 

požádat je tak pomalu rozvíjena a opakováním se upevňuje. Při příležitostném učení je velice 

důležitá pomoc dítěti, když neví, jak má reagovat. Když dítě samo nemůže přijít na to, co má 

udělat nebo jak dosáhnout správného cíle, je instruktor (rodič, učitel či terapeut) povinen mu 

ke správnému řešení pomoct. Častým opakováním úkonu si dítě správné chování osvojí 

(Richman, 2006). 

 

2.3 Interaktivní p řístupy 

 

 Známé a v současné době již celkem rozšířené jsou různé formy interaktivních 

přístupů a terapií. Na následujících řádcích uvádím alespoň některé z nich.  

 

2.3.1 Hry a interakce 

Cílem her a jiných interakčních terapií je především rozvíjení sociálních vztahů a 

sociálního chování. Důraz se klade na komunikaci s dalšími lidmi, nejen na pouhý rozvoj řeči. 

Když je dítě zapojeno do herní činnosti, na základě typu hry se zlepšuje jeho myšlení a 

uvažování, zlepšuje se jeho komunikace, ať už verbální či neverbální a hlavně se vyvíjí 

sociální chování a emoce k těm, kdo jsou s ním v herním vztahu. Dítě se učí chápat pravidla a 

z nich plynoucí určitá omezení. K dosažení těchto cílů se využívá různých her, spontánních i 

strukturovaných. Může se jednat o hry fyzického rázu o sociálně-interakční hry nebo o hry 

kolektivní. Děti velice dobře reagují na odměnu. Nejdůležitějším prvkem ale zůstává, aby hra 

dítě bavila, byla pro něj přitažlivá. Proto je vhodné brát v potaz individualitu dítěte a jeho 

vlastní zájem (Thorová, 2006).     
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2.3.2 Muzikoterapie 

 Muzikoterapii můžeme zařadit mezi expresivní terapie, což jsou terapie pracující 

s výrazovými uměleckými prostředky. Pojem muzikoterapie má řeckolatinský původ a 

překládá se jako léčení či pomoc člověku hudbou. Pasivní forma začíná poslechem hudby. 

Tato metoda může být součástí relaxace před samotnou terapií a má za úkol dítě uklidnit a 

ztišit. Při poslechu hudby by měl terapeut uvážit, jak dlouho je dítě schopno se na hudební 

reprodukci soustředit, a také vzít v úvahu konkrétní cíl, kterého by chtěl terapií dosáhnout. 

Aktivní muzikoterapie zahrnuje zpěv a hru na hudební nástroj. Interpretace zpívaných písní 

pomáhá při narušeném řečovém projevu zlepšovat artikulaci, rytmus řeči a dechovou 

kontrolu. Hra na hudební nástroj (obvykle se jedná o nástroje, na které zvládne hrát každý, 

např.: různé bubínky, tamburíny nebo chrastidla, není tedy třeba žádných specifických 

znalostí a schopností) umožňuje prostřednictvím volné improvizace svobodné vyjádření 

pocitů klienta. Celkově muzikoterapie u většiny jedinců s autismem (někteří hudbu nemají 

rádi) podporuje emocionální komunikaci a navazování sociálních kontaktů, ať s terapeutem 

nebo ostatními klienty, a to i navzdory sociálním a komunikačním bariérám (Kantor, Lipský, 

Weber a kol., 2009).  

 

2.3.3 Arteterapie 

 Arteterapie neboli léčení uměním je další expresivní terapií a pro některé děti 

s autismem je velmi přínosnou součástí výchovy a vzdělávání. Pro rozvoj mentálních funkcí 

má velký význam především samotný proces tvoření, který dítěti dává prostor pro svobodné 

sebevyjádření, a hlavně přináší radost z výsledku. Využívají se různé výtvarné techniky, 

např.: volná malba, tematická malba, rytina, koláž a další, samozřejmě přizpůsobené věku, 

schopnostem a preferencím dětí. Arteterapii mohou využívat jak děti kreativní, tak i děti bez 

tvořivého potenciálu, které můžou postupovat podle naučených a strukturovaných šablon. 

Arteterapie zkrátka nemusí mít pravidla (Thorová, 2006).     

 

2.3.4 Zooterapie 

Zooterapie neboli léčba za pomoci a podpory zvířat se u dětí s autismem využívá 

především díky jejímu příznivému vlivu na psychiku a sociální stránku. Ovšem ne každé dítě 

reaguje na kontakt se zvířetem pozitivně. Můžeme se setkat s různými reakcemi. Od velice 



30 

radostného přijetí zvířete, přes zprvu chladný kontakt, který může v průběhu terapií přerůst do 

pozitivního, až po velice negativní reakci na zvíře, někdy až fobii a s tím spojené znemožnění 

zooterapie. U dětí s autismem se k léčení nejčastěji doporučuje canisterapie a hipoterapie. 

Méně často se provádí felinoterapie a v zahraničí velice populární delfinoterapie (plavání s 

delfíny), která se v České republice vzhledem k podmínkám neprovádí. Pojďme si nyní 

v krátkosti představit dvě u nás nejrozšířenější terapie.  

 

Canisterapie 

 Při canisterapii je hlavním aktérem pes, nejčastěji zlatý či labradorský retrívr, který 

absolvoval speciální výcvik. Zodpovědnost za průběh terapie nese canisterapeut, účastní se jí 

také pedagog či rodič. U dětí s autismem je potřeba brát v úvahu individualitu každého dítěte. 

Proto se doporučuje předchozí konzultace s pedagogem či rodiči, aby terapie probíhala bez 

větších problémů. Canisterapie se u osob s autismem využívá především díky jejímu 

pozitivnímu působení na sociální interakci a komunikaci. Zpočátku se dítě učí psa pozdravit, 

pohladit, přivítat. V případě pozitivního přijetí zvířete se pokračuje různými interakčními 

úkoly. Terapeut vyzývá dítě, aby dalo psovi jednoduchý povel (verbálně i neverbálně), aby 

mu hodilo míček, aby si s ním hrálo. Rozvíjí se nejen sociální kontakt, ale také jemná a hrubá 

motorika. Dále se může zkoušet různé polohování se psem – dítě leží vedle psa, má přes něj 

nohy, objímá ho apod. Terapeut samozřejmě bere v úvahu, co je dítěti příjemné a jak na určité 

podněty reaguje (Galajdová, 1999).  

 

Hipoterapie 

 Hipoterapie moderní léčebná metoda, která v sobě zahrnuje bio-psycho-sociální 

působení na lidský organismus.  Při hipoterapii dítě na koni může nejen ležet nebo sedět, ale 

také na něm samozřejmě jet. Při jízdě na koni se většina dětí velice zklidní. Také dochází ke 

kladnému ovlivňování jemné a hrubé motoriky, odstraňuje se svalové napětí, zlepšuje se 

koordinace pohybů a rovnováha (Epona-hiporehabilitace. [online]. [cit. 2012-05-17]. 

Dostupné z: http://www.hipoterapie.cz/). 

U většiny jedinců s autismem dochází k pozitivnímu ovlivňování emocionálního 

chování dítěte. Kůň, stejně jako pes, učí dítě sociálnímu kontaktu, verbální komunikaci (např.: 

povely, které dítě koni dává) i neverbální komunikaci (např.: pohlazení koně). I u hipoterapie 

samozřejmě dbáme na radost z činnosti a spokojenost dítěte.  
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2.3.5 Relaxace 

 Relaxace je důležitá pro každého z nás, neméně pak pro děti s autismem, jejichž 

psychika bývá často velice křehká. Relaxace odstraňuje únavu, úzkost a napětí a zároveň 

zvyšuje resilienci vůči frustraci. Když je dítě odpočaté, lépe reaguje na podněty a snadněji se 

učí. Relaxace by měla být zařazena do denního programu dítěte s autismem nejen ve školním 

prostředí, ale i doma (Thorová, 2006). 

 

 Jak už bylo několikrát zmiňováno, každé dítě je jedinečné, a proto také každé dítě dává 

přednost jinému typu relaxace. Thorová (2006) uvádí tyto formy: 

- zraková relaxace: např.: ve speciálních relaxačních pokojích 

- doteková relaxace: masáže, koupele, zábaly 

- čichová relaxace: aromaterapie 

- sluchová relaxace: poslech hudby, meditační zvuky a hudba 

- vestibulo-kochleární relaxace (různé závěsné sítě a houpačky) 

- fyzický pohyb: skákání na trampolíně či míči, ale i procházky či jízda na kole 

- senzorická dieta neboli odpočinek od lidí (děti jen tak leží či se věnují své oblíbené 

činnosti, ale v naprostém klidu a bez vyrušování; některé děti jsou schopny se 

vmáčknout do velice těsného prostoru, kde jsou naprosto izolovány, a to jim 

vyhovuje)  

 

2.4 Dieta 

 

 Na následujících řádcích si představíme některá dietetická opatření, která se využívají 

ke zmírnění symptomů (někteří vědci dokonce věří, že může dojít až k jejich úplnému 

vymizení), které jsou charakteristické pro jedince s poruchou autistického spektra. Historie 

léčebných diet sahá do roku 1975, ovšem nepojí se s autismem, ale s hyperaktivitou. Feingold 

se domníval, že hyperaktivita je organického původu, tudíž je možné ji léčit, či alespoň 

pozitivně ovlivnit, eliminací určitých potravin. Feingoldova dieta zakazuje nejen veškerá 

barviva a umělé příchutě, ale také salicyláty (látky obsažené téměř ve všech druzích ovoce a 

zeleniny). Příznaky hyperaktivity vymizí během dvou až tří dnů (Šebek, 1990).  

Přestože se efektivita Feingoldovy diety nikdy nepotvrdila, začala se dietní omezení 

užívat i u dětí s autismem. Nejpopulárnější a nejznámější je dieta zakazující lepek (škrob 



32 

obsažený v obilovinách) a kasein (protein obsažený v mléce). Jedinci s autismem by se měli 

vyvarovat všech potravin obsahující ječmen, žito, oves a pšenici a také všech mléčných 

výrobků. Podle odborníků jsou právě látky lepek a kasein zodpovědné za poškození mozku 

(Thorová, 2006).  

 

2.5 Farmakoterapie 

  

Při léčbě dětského autismu bylo studováno a vyzkoušeno již mnoho různých léků, ve 

většině případů se však dříve či později ukázala jejich neúčinnost. Dosavadní výsledky 

ukazují, že v současné době neexistují farmaka, která by vyléčila centrální příčinu autismu 

(narušenou komunikaci, řeč, sociální interakci...). Některé léky mohou pozitivně ovlivňovat 

potíže přidružené k poruchám autistického spektra. Je ovšem velmi důležité připomenout, že 

farmakoterapie je účinná jen tehdy, je-li kombinovaná s jinými behaviorálními technikami a 

zapojením dítěte do běžného dění (Thorová, 2006).  
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3. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS 

 

 Výchova primárně probíhá v rodině. Téměř každý z rodičů vychovávající dítě 

s autismem, si klade otázku, jak ke svému dítěti přistupovat a jak ho co nejlépe vychovat. 

Postupem času, na základě pozorování reakcí dítěte na určité výchovné a vzdělávací metody a 

na základě spolupráce s odborným zařízením, si každý rodič ten nejlepší možný přístup najde. 

Jakmile dítě začne navštěvovat mateřskou či základní školu, je vhodné osvědčené principy 

konzultovat s pedagogem, aby i nadále mohla výchova a vzdělávání probíhat tím nejlepším 

možným způsobem.      

  

3.1 Výchova v rodin ě 

  

Velké množství odborných studií se zabývá vlivem autismu na rodinu. Většina z nich 

se shoduje v tom, že zjištění diagnózy a následné vychovávání dítěte s autismem je pro celou 

rodinu náročná a stresová záležitost. Podívejme se na celý problém od začátku. Z porodnice si 

rodiče domů přiváží v podstatě zdravé dítě. Do určitého věku nepozorují nic divného, dítě se 

vyvíjí celkem normálně. Jestliže si rodiče všimnou nějakých abnormalit, lékaři i okolí je 

uklidňují, že se zajisté o žádný problém nejedná. Obvykle jsou maminky upokojovány 

tvrzeními, že své dítě moc pozorují, že „chlapci přece bývají pomalejší“, že vývoj každého 

dítěte je individuální, či že jsou prostě jen příliš úzkostné. Na určitou dobu dochází 

k uklidnění, ale v průběhu batolecího období přichází zpozorování dalších abnormálních 

projevů. Dítě má problémy s verbální i neverbální komunikací, nenavazuje kontakty, nehraje 

si s ostatními dětmi, s hračkami nezachází správně. Rodiče jsou znepokojeni a vyhledají 

odbornou pomoc. Zde je již obvykle správně diagnostikován „dětský autismus“. 

Reakce na sdělení diagnózy mohou být různé. I když rodiče „něco tušili“, potvrzení a 

pojmenování problému způsobí většině rodičů šok a často i nepřiměřenou reakci a 

neracionální chování. Následuje fáze popření: „to nemůže být pravda“, „tak zlé to přece 

není“, „určitě se spletli“ či úplné vytěsnění: „vlastně nám nic neřekli“. Postupem času si 

většina rodičů problém uvědomí a dostavuje se smutek, pocit viny (můžu za to já), sebelítost 

(proč zrovna já) nebo také vztek a zlost na sebe i druhé (je to tvoje vina). Tyto pocity po 

nějaké době odezní, rodiče se smiřují s faktem, že jejich dítě je „jiné“ a přijmou ho takové, 

jaké je (Říčan, Krejčířová a kol., 2006). Začíná období hledání. Rodiče shání veškeré možné 
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informace o autismu a o tom, jak dítě správně vychovávat. Jak už bylo několikrát řečeno, 

každé dítě s autismem je jedinečné. Rodiče často metodou pokus – omyl přicházejí na to, co 

bude nejlepší zrovna pro jejich dítě. Postup, který funguje u jednoho jedince s autismem, totiž 

vůbec nemusí fungovat u druhého a naopak.  

Existují však principy, kterých by se měly držet všechny rodiny a to jsou následující: 

- přijmout dítě takové jaké je, přistupovat k němu individuálně  

- chovat se k dítěti patřičným způsobem (ano, mé dítě má autismus, musím s ním 

jednat jinak, ale vím, kam až můžu zajít a co už je moc – dítěti nedovolím 

všechno, nezanedbávám ostatní členy rodiny apod.)  

- vytvořit pro dítě harmonické a láskyplné prostředí  

- spolupracovat s odborníky, školou, speciálními centry  

- metody, které fungují ve škole či školce, používat i doma (strukturalizace, 

vizualizace, řád)  

 

3.2 Typy školních za řízení pro d ěti s PAS 

 

Do určité doby dítě vychovávají rodiče. Jakmile ale dítě dosáhne věku, kdy by mělo 

začít navštěvovat mateřskou či později základní školu, je třeba začít se poohlížet po 

nejvhodnějším typu školského zařízení. Vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra 

závisí na mnoha faktorech. Zařazení dítěte do příslušného typu školy určuje především rozsah 

autistických symptomů, mentální úroveň dítěte a případné přidružené poruchy. 

Na základě vyhlášky č. 73/2005 Sb., znovelizované vyhláškou č. 147/2011 Sb., o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů mimořádně nadaných je dětem s autismem podle úrovně postižení zajišťováno 

vzdělávání  

1) formou individuální integrace 

- dítě se vzdělává v běžné mateřské či základní škole nebo ve speciální 

mateřské či základní škole určené pro děti s jiným druhem zdravotního 

postižení (škola pro zrakově postižené, škola pro sluchově postižené, škola pro 

hluchoslepé, škola pro tělesně postižené, logopedická škola, speciální škola, 

škola pro žáky se specifickými poruchami učení či chování, škola při 

zdravotnickém zařízení)  
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2) formou skupinové integrace 

- dítě navštěvuje speciální třídu zřízenou v běžné mateřské či základní škole 

3) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 

- dítě se vzdělává ve škole společně jen s dětmi se stejným druhem postižení 

4) kombinací výše uvedených forem. 

 

Jak můžeme vidět, děti s autismem mají na předškolní, základní, ale i střední vzdělání 

stejné právo jako děti zdravé. Stejně tak mohou školu navštěvovat děti s různou hloubkou 

poruchy autistického spektra, tzn. vysoce-funkční, středně-funkční i nízko-funkční jedinci s 

autismem (viz rozdělení výše). Žáci z první zmíněné skupiny bývají obvykle bez závažnějších 

problémů integrováni do běžné základní školy. Často se jedná se o děti s Aspergerovým 

syndromem či jen s lehkými symptomy PAS. Někteří žáci využívají služeb asistenta 

pedagoga, jiní ho potřebovat nemusí, je třeba zvážit individuální schopnosti a možnosti 

každého žáka.  

Jedince se středně-funkčním autismem můžeme taktéž integrovat do běžné základní 

školy, zde již rozhodně s asistentem, vhodnější je však pro ně vzdělávání formou skupinové 

integrace. Při této formě integrace žák navštěvuje speciální třídu, která se nachází v běžné 

škole. Do kontaktu tak přichází nejen s dětmi se stejným druhem handicapu, ale také s dětmi 

zdravými, což může být prospěšné pro všechny zúčastněné. Výhodou speciální třídy je 

možnost jejího přizpůsobení dětem s handicapem – strukturalizace a vizualizace třídy, dále i 

vizualizace činností, případně i jednotlivých úkolů. Samozřejmostí je individuální vzdělávací 

plán, podle kterého se jednotliví žáci vzdělávají. 

Posledním typem školského zařízení, které mohou žáci s autismem navštěvovat je 

speciální škola. Může se jednat buď o školu pro děti se zdravotním handicapem, kde se 

nachází třída pro děti s PAS, či přímo o školu zřízenou pouze pro žáky s autismem. Zde se ke 

každému žákovi přistupuje naprosto individuálně a výchovný a vzdělávací proces probíhá dle 

schopností a možností každého žáka. Samozřejmostí je strukturalizace prostoru (oddělené 

prostory pro práci, pro hru apod.) a vizualizace. Vizualizován je nejen plán celého dne, ale i 

jednotlivé činnosti a jednotlivé úkoly. Žák tak spolehlivě pochopí, jakou činnost bude 

vykonávat, jak dlouho bude trvat a co bude následovat po jejím dokončení. Ke komunikaci 

jsou využívány komunikační knihy – podle individuality žáka vytvořené buď z fotografií, 

obrázků, piktogramů či napsaných slov.                   
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3.2.1 Podmínky individuální integrace žáka do běžné školy 

 

„Integrace je někdy prováděna s nepředstavitelnou naivitou. Zapomíná se na to, že 

integrace musí být funkční a ne pouze společenská. Při hodnocení úspěšnosti integrace se 

často vychází pouze z objektivních údajů (počet integrovaných klientů, počet společných akcí 

apod.). Chybí však nejdůležitější prvek, subjektivní pohled takto integrovaných. ... Integrace 

musí být konečným cílem našeho snažení a ne pouze prostředkem.“ (Jelínková, 2000, s. 12) 

Integrace je způsob začlenění dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami do procesu 

vzdělávání v běžných školách. Její podstatou je společné bytí a interakce handicapovaných a 

zdravých dětí a vzájemné ovlivňování se, učení se a obohacování se. Vzhledem k tomu, že 

právě individuální integrace vyžaduje od všech zúčastněných dodržení mnoha podmínek a 

představuje nejvíce úskalí, budu se na následujících stránkách věnovat právě jí.    

Ne vždy je integrace dítěte s poruchou autistického spektra do běžné školy vhodná. 

Opět musíme brát v úvahu nejen hloubku narušení autistického spektra, ale také osobnost 

dítěte a jeho potřeby a zájmy. Dle mého názoru není správné prosazovat integraci za každou 

cenu. Pro některé děti může být zajisté ku prospěchu (obvykle pro děti s vysoce-funkčním 

autismem a děti sociálně přizpůsobivé), ale pro druhé se může stát nepříjemnou až frustrující 

záležitostí.  

Aby integrace proběhla tak, jak má, a byla pro všechny zúčastněné prospěšná a ne 

stresující, je vhodné, aby všichni účastníci integrace dodrželi určité podmínky a vzájemně 

spolupracovali.  

Škola by měla dodržet následující:  

- zajistit odborného pedagoga, případně asistenta pedagoga 

- odborně informovat ostatní pedagogy o integraci dítěte s autismem 

- připravit kolektiv třídy na příchod žáka s autismem a informovat o autismu (to 

by mělo vést k následnému pozitivnímu přijetí dítěte s autismem)  

- uspořádat a připravit třídu na výuku dítěte s autismem, zajistit potřebné 

materiální vybavení  

- spolupracovat s rodinou postiženého (Vítková, 2004). 

 

Když se škole podaří naplnit vytyčené cíle a ostatní účastníci integrace také dodrží 

stanovené podmínky (rodina bude spolupracovat se školou, žák bude dodržovat školní řád a 

naplňovat vzdělávací cíle…), může integrace proběhnout úspěšně. I tak ovšem ještě stále 
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nemůžeme počítat s prospěšností integrace pro všechny zúčastněné. Integrace je „běh na 

dlouhou trať“ má svá negativa i pozitiva. Pojďme se nyní podívat, jaká to můžou být.     

 

3.2.2 Výhody a nevýhody integrace dětí s autismem do běžné školy 

 

Před konečným zařazením dítěte s autismem do běžné školy je třeba zvážit pozitivní i 

negativní dopady integrace. 

 

Za pozitiva považujeme následující: 

- dítě není izolováno, stýká se se zdravými vrstevníky 

- prostředí v běžné třídě více odpovídá přirozeným podmínkám v životě, toto 

náročnější prostředí dítě lépe připraví na následné studium i na život v 

dospělosti   

- dítě má možnost napodobovat chování v přirozeném sociálním prostředí 

- běžná škola je obvykle lépe dostupná 

- individuální přístup k dítěti (v případě přítomnosti pedagogického asistenta) 

- podpořená touha některých dětí s autismem patřit do běžného kolektivu 

- v neposlední řadě přínos pro zdravé děti, které se setkají s „jinakostí“ a učí se 

tak toleranci a pomoci handicapovaným (Vosmik, Bělohlávková, 2010).  

 

 Mezi negativa integrace řadíme tato: 

- prostředí běžné školy nevyhovuje individuálním potřebám, nejsou 

uspokojovány specifické potřeby dítěte s autismem  

- na dítě se kladou vyšší nároky, z čehož plyne strach ze selhání, stres a úzkost 

- dítě má sklon k sebepodhodnocování, neustále se srovnává se spolužáky  

- hrozí nebezpečí šikany od zdravých spolužáků 

- většinou chybí speciálně vzdělaný pedagog, stejně tak chybí zkušenosti 

s výukou dětí s poruchou autistického spektra 

- může docházet k tlaku rodičů zdravých dětí na odchod dítěte s autismem 

z běžné školy a to na základě pocitu, že zdravé jsou bržděny ve vzdělávání či 

na základě neinformovanosti o handicapu (Vosmik, Bělohlávková, 2010).  
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Jak můžeme vidět z předcházejícího výčtu, výhody a nevýhody integrace jsou 

poměrně vyrovnané. Záleží tedy na rodičích, zda na základě konzultací s odborníky, na 

základě informací získaných o škole, kam dítě hodlají zařadit, na základě přihlédnutí 

k individualitě dítěte a v neposlední řadě na základě respektování přání dítěte, posoudí 

integraci do běžné školy jako nejvhodnější formu vzdělávání. O integraci dítěte s autismem 

do běžné školy rozhoduje – na základě všech známých informací o dítěti – ředitel školy, takže 

i když si rodiče pro své dítě zvolí tuto možnost vzdělávání, záleží na řediteli, jestli nakonec 

dítě s autismem do své školy přijme.     

 

3.3 Další možné principy a metody práce s d ětmi s PAS 

 

Jak už bylo zmíněno v předcházející kapitole, nejosvědčenější principy výchovy a 

vzdělávání dětí s autismem vychází z TEACCH programu a v České republice jsou známé 

pod termínem strukturované učení. Metodika strukturovaného učení bere ohled na širokou a 

různorodou škálu poruch autistického spektra, osobnostní a charakterové zvláštnosti každého 

jedince a v neposlední řadě jeho mentální úroveň. Výuka rozvíjí silné stránky jedinců a 

zároveň se snaží o odstranění či snížení komunikačních a sociálních nedostatků. Využívány 

jsou principy strukturalizace, vizualizace, motivace a samozřejmě také princip individuálního 

přístupu k dítěti (Čadilová, Žampachová, 2008). 

 

3.3.1 Základní metody úspěšné výchovy a vzdělávání dětí s PAS 

 

Při výchově a vzdělávání dětí s autismem využíváme speciálně-pedagogické metody, 

které vedou přes plánovaný postup až k dosažení cíle, za který považujeme úspěšný rozvoj 

dítěte. Jednotlivé metody vybíráme podle osobnosti dítěte – i zde můžeme říct, že co funguje 

u jednoho dítěte, nemusí fungovat u druhého. Metody, které budou popsány, se u mnoha dětí 

s autismem osvědčily a jejich využívání skutečně přináší trvalé změny v chování (Čadilová, 

Žampachová, 2008).  
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Metoda přiměřenosti 

Jedna ze základních a nejdůležitějších metod. Vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky 

výchovy a vzdělávání byly přiměřené věku dítěte a jeho dosavadním schopnostem a 

dovednostem.   

 

Metoda postupných kroků 

Jedná se o postupný nácvik jednotlivých kroků vedoucí k úspěšnému splnění úkolu. 

Kroky jsou předem jasně stanoveny a rozpracovány, tudíž dítě i pedagog ihned vidí, jestli 

postupuje správně (pokud nesplní jeden krok, nemůže se dostat dále). Výhodou této metody je 

proto snadné vyhodnocování úspěšnosti dítěte.  

 

Metoda zpevňování 

Metoda zpevňování se uplatňuje jako další z kroků při upevňování naučených 

dovedností. Podněty pro zpevňování žádoucího chování volíme dle specifických potřeb dítěte. 

Některé děti vyžadují odměny materiální (sladkost), jiné činnostní (možnost vykonávat 

oblíbenou činnost), u dalších lze použít odměnu sociální (pochvala), případně odměny 

kombinovat. Metodu zpevňování lze uplatnit buď v průběhu nácviku nové dovednosti (např.: 

při učení postupnými kroky) či po jejím kompletním ukončení. 

 

Metoda nápovědy a vedení 

Tato metoda je hojně využívána při procesu učení. Pedagog aktivně pomáhá dítěti 

zvládnout nové úkoly různými formami vedení (fyzicky, gestem, slovem či zvukem). 

Efektivně zvolená a včas použitá nápověda výrazně zvyšuje šance dítěte na úspěch. Při 

nácviku je velmi důležité postupně pomoc redukovat, aby nedocházelo ke stagnaci. Dítě už 

má na to, aby činnost či úkol zvládlo samo, ale stále se spoléhá na pomoc pedagoga, tudíž 

nepostupuje dál.     

 

Metoda demonstrace 

Při použití metody demonstrace pedagog předvede dítěti danou činnost a poté 

očekává, že ji dítě zopakuje. Pokud se dítě nedokáže na předváděnou činnost soustředit, 

zopakujeme mu ji několikrát za sebou. Během demonstrace se od dítěte neočekává žádná 

aktivita, pouze sledování dané činnosti. Reakce je žádoucí až po dokončení předváděné 

aktivity. Pokud i po několika demonstračních pokusech dítě nereaguje a úkol neplní, 

použijeme k úspěšnému nácviku úkolu metodu nápovědy a vedení. 
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Metoda ignorace  

 Metoda ignorace neboli vědomého přehlížení se používá například při projevech 

problémového chování. Její uplatňování musí být důsledné, jelikož v řadě případů může 

pedagog nedůsledností celý proces zvrátit o několik kroků zpět a upevnit tak nežádoucí 

chování dítěte. 

 

Metody popsané výše jsou jen základním výčtem používaných metod při výchově a 

vzdělávání dětí s autismem. Účinnost metod se výrazně zvyšuje jejich vzájemnou kombinací 

a schopností pedagoga rozlišit, jakou metodu aplikovat v daném kontextu pro konkrétní dítě a 

tím zvýšit jeho úspěšnost při nácviku konkrétních činností (Čadilová, Žampachová, 2008). 

 

3.4 Speciální pedagog a asistent 

  

S výchovou a vzděláváním dětí s autismem pomáhají rodičům různé organizace a 

v nich působící speciální pedagogové a vyškolení asistenti. Speciální pedagog je obvykle 

vysokoškolsky vzdělaná osoba, která absolvuje další školení a speciální výcviky. Náplní 

práce speciálního pedagoga (společně s dalšími specialisty) je tvorba individuálního 

vzdělávacího plánu, který je vypracováván pro každé dítě zvlášť, na základě výsledků 

psychologických vyšetření. Velice důležitá je proto spolupráce s psychology a také s rodiči. 

Právě psychologové z  pedagogicko-psychologické poradny či odborníci ze speciálního 

pedagogického centra, můžou rodičům služby speciálního pedagoga doporučit a pomoci jim 

najít vhodný typ vzdělávacího zařízení. 

Speciální pedagog svým pedagogickým působením zajišťuje plnění individuálního 

vzdělávacího plánu a motivuje žáka k práci. Na základě jeho úspěšnosti či neúspěšnosti 

navrhuje případné změny plánu dle potřeb a schopností dítěte (Vosmik, Bělohlávková, 2010).  

Přítomnost asistenta pedagoga ve třídě je důležitou součástí efektivní výchovy a 

vzdělávání dětí s autismem. Asistent ve třídě působí v podstatě jako facilitátor.  

 

„Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc při přizpůsobení se školnímu prostředí, 

pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při 

komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáka a komunitou, ze které žák 

pochází. Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga obsahuje název a sídlo 

právnické osoby, která vykonává činnost školy, počet žáků a tříd celkem, počet žáků se 
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speciálními vzdělávacími potřebami, dosažené vzdělání asistenta pedagoga, předpokládanou 

výši platu nebo mzdy, zdůvodněním potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga, cíle, kterých 

chce ředitel školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout, a náplň práce asistenta 

pedagoga.“ (vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb.) 

  

Náplň práce asistenta určuje ředitel školy. V mateřské škole asistent obvykle dítěti 

pomáhá s těmito činnostmi: sebeobsluha, rozvoj komunikace a řeči, sociální dovednosti 

(např.: navazování kontaktu s vrstevníky i s dospělými, vyjadřování svých potřeb) a pracovní 

dovednosti.  

K nejčastějším činnostem asistenta na základní škole patří spolupráce na tvorbě 

individuálního vzdělávacího plánu, pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro studenta a 

samozřejmě individuální práce se studentem podle instrukcí učitele a pomoc při jeho adaptaci, 

např.: pomoc při adaptaci na prostředí, pomoc při komunikaci s učitelem i vrstevníky, pomoc 

při navazování sociálních vztahů či pomoc při rozvoji sociálních dovedností (Vosmik, 

Bělohlávková, 2010).  

Za nejdůležitější ovšem považuji schopnost spolupráce asistenta s pedagogem a 

schopnost empatie – vcítění se do potřeb a pocitů dítěte s autismem.  
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4. ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ D ĚTEM S PAS PŮSOBÍCÍ V PRAZE 

 

Péče o dítě s autismem není jednoduchou záležitostí. Jeho komunikace, sociální 

chování, zájmy i celkový vývoj má svá specifika, výrazně se lišící od „standardnosti“. Rodiče 

si mnohdy s výchovou neví rady, z nepřetržité péče o dítě jsou unaveni a potřebují pomoc a 

rady odborníků. Proto existuje mnoho institucí a sdružení pomáhajících nejen dětem 

s autismem, ale i jejich rodinám. 

Nezastupitelnou úlohu při pomoci dětem a také rodičům dětí s autismem plní speciálně 

pedagogická centra, obvykle působící přímo při mateřských, základních i středních školách. 

Jejich pomáhající činnost mohou v některých oblastech nahradit pedagogicko-psychologické 

poradny, působící mimo školská zařízení.  

Speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení poskytující služby 

především v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, v oblasti poradenství 

pro rodiče, učitele i výchovné pracovníky škol a v oblasti sociálně právního poradenství, 

např.: poskytují kontakty na organizace pomáhající handicapovaným jedincům.        

Pojďme si nyní přestavit několik pomáhajících organizací, které můžeme najít v Praze.      

 

4.1 APLA 

 

APLA (asociace pomáhající lidem s autismem) je nejznámější organizací podporující 

děti i dospělé s autismem. Tato celorepubliková organizace sdružuje všechny veřejně 

prospěšné organizace, které uplatňují odborníky uznávané postupy a metody při práci 

s osobami s poruchami autistického spektra a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního 

terapeutického proudu. APLA neuznává alternativní metody. Za efektivní terapeutické směry 

považuje kognitivně behaviorální terapii a strukturované učení. Za základní principy péče, 

výchovy a vzdělávání považuje vizualizaci, nácvik komunikace s vizuální podporou, 

odměňovací systémy, sociálně komunikační nácviky, sdílení pozornosti, neverbální 

komunikaci, nápodobu a aplikovanou behaviorální analýzu. U malých dětí klade velký důraz 

na rozvíjení sociálně – komunikačního chování. APLA nedělá rozdíly – pomáhá všem 

osobám s poruchou autistického spektra, bez ohledu na závažnost symptomatiky. Podporu a 

spolupráci nabízí tato organizace nejen osobám s autismem, ale i jejich rodinám, a také 

veškerým typům zařízení, které o osoby s poruchami autistického spektra pečují (Co je 
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APLA? – APLA. [online]. [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://www.apla.cz/co-je-

apla/obsah/o-apla/co-je-apla). 

Způsoby práce s osobami s PAS jsou vždy individuální. Jak už bylo několikrát 

zmíněno, každý jedinec s autismem je jiný a každému vyhovuje jiný přístup. „Z diagnózy 

autismu však vyplývá řada obecných pravidel, jejichž uplatňování napomáhá úspěšnosti 

výchovně vzdělávacího procesu a přispívá k lepšímu a spokojenějšímu životu osob 

s autismem.“ 

(Metody práce APLA – APLA. [online]. [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: 

http://www.apla.cz/metody-prace/obsah/stanoviska-apla/metody-prace) 

 

Základními metodami práce, které se osvědčily při práci s dětmi i dospělými 

s autismem jsou:  

- pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti 

- pravidlo jasné a konkrétní motivace 

- pravidlo vyšší míry tolerance 

- pravidlo důslednosti v přístupu  

- vyšší míra vizuální podpory 

- vhodné a efektivní strategie nácviků zohledňující speciální potřeby 

klientů 

(Metody práce APLA – APLA. [online]. [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: 

http://www.apla.cz/metody-prace/obsah/stanoviska-apla/metody-prace). 

 

4.2 Autistik 

 

Společnost pro pomoc osobám postiženým autismem Autistik byla založena v Praze, 

v roce 1994. Hlavními cíli tohoto občanského sdružení jsou ochrana základních práv občanů 

s autismem a jejich rodin, vytváření podmínek pro snazší integraci osob s autismem do 

společnosti a napomáhají zrealizovat jejich práva na výchovu a vzdělání. Pro své členy 

Autistik pravidelně pořádá letní i zimní rehabilitační, terapeutické a ozdravné pobyty, kterých 

se účastní nejen děti s poruchou autistického spektra, ale také jejich rodiče. V průběhu 

minulých let toto občanské sdružení zrealizovalo několik velice významných projektů, např.: 

projekt „Zlepšení informovanosti o autismu laické i odborné veřejnosti“, který podporovalo 

ministerstvo zdravotnictví, či vytvořilo program Edusoft, což je počítačový vzdělávací 
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program pro děti s autismem. V současné době Autistik pokračuje v tendencích zvyšovat 

povědomí veřejnosti o autismu – školám či jiným organizacím nabízí uskutečnění přednášek o 

autismu přímo na jejich půdě (Autistik o.s. [online]. [cit. 2012-06-08]. Dostupné z: 

http://www.autistik.cz/). 

 

4.3 MÁME OTEVŘENO? 

 

Občanské sdružení MÁME OTEVŘENO? je nestátní nezisková organizace, kterou 

založili v roce 1998 Vladimír Lechnýř a Denisa Svobodová s cílem zapojit lidi s mentálním 

znevýhodněním do běžného života. Prvním projektem sdružení byl program „Jiné 

odpoledne“, zaměřený na integraci dětí se speciálními potřebami, s mentálním postižením 

nebo autismem do běžných zájmových kroužků. Dnešním posláním neziskové organizace 

MÁME OTEVŘENO? je podpora osob se speciálními potřebami (převážně s mentálním 

postižením a autismem) zejména při uplatnění na trhu práce a podpora při jejich 

volnočasových aktivitách. V současné době občanské sdružení nabízí celkem 6 integračních 

programů, jak pro děti (cca od pěti let), tak i dospělé. Jedná se např. o již zmiňované „Jiné 

odpoledne“ či pracovně-tréninkový program v kavárně „Vesmírna“. Klienti se v rámci tohoto 

programu dostávají do kontaktu s lidmi bez postižení a učí se komunikaci a sociálnímu 

chování. Neméně důležitou činností neziskové organizace MÁME OTEVŘENO? je 

poskytování poradenských služeb a usilování o to, aby co nejvíce z nás „mělo otevřeno“ 

(Občanské sdružení - Máme otevřeno?. [online]. [cit. 2012-06-08]. Dostupné z: 

http://www.mameotevreno.cz/html/). 

 

4.4 Rytmus 

 

Občanské sdružení Rytmus bylo založeno v roce 1994 se záměrem umožnit občanům 

se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí. Cíle stanovené při vzniku 

organizace jsou naplňovány i v současnosti. Samozřejmostí je podpora v oblasti pracovního 

uplatnění. Za pomoci tranzitního programu či podporovaného zaměstnání by se měl klient 

naučit základním sociálním a pracovním dovednostem (práva a povinnosti spojené se 

zaměstnáním, např.: pravidelná a včasná docházka, domlouvání dovolené) a osamostatnit se, 

aby se následně mohl aktivně zapojit do běžné společnosti. Rytmus nezapomíná ani na 
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znevýhodněné děti – pomáhá zpřístupnit vzdělání a volnočasové aktivity přednostně v 

běžném prostředí, učí děti samostatnosti v dovednostech, které vedou k sociálnímu 

začleňování, a v neposlední řadě podporuje rodinu při každodenní péči o dítě se zdravotním 

postižením (Rytmus o.s. – Rytmus o.s. [online]. [cit. 2012-06-09]. Dostupné z: 

http://www.rytmus.org/home). 
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5. KAZUISTIKA 

 

Chlapec Št ěpán – v ěk 5 let a 3 m ěsíce 

 

Diagnóza:  F84.0 Dětský autismus 

 Opoždění vývoje řeči v rámci autistické poruchy 

 Projevy ADHD v rámci autistické poruchy (hyperaktivita a poruchy pozornosti) 

 

Základní anamnestická data: 

Rodinná anamnéza: 

Matka: narozena 1976, SŠ, dříve pracovala jako účetní, nyní na mateřské dovolené, zdráva. 

Otec: narozen 1974, SŠ, servisní technik, zdráv. 

Manželství obou rodičů je první, trvá 13 let, harmonické. 

Sourozenci: Štěpán má starší sestru, narozena 2003, navštěvuje 3.třídu běžné základní školy. 

Na konci 1. třídy diagnostikována dyslexie, dysgrafie a porucha pozornosti. Dívka nad rámec 

běžné výuky navštěvuje reedukační hodiny probíhající přímo ve škole pod vedením školní 

speciální pedagožky.   

Osobní anamnéza: 

Štěpán se narodil v roce 2007 z druhého rizikového těhotenství matky. Porod spontánní, před 

termínem, bez komplikací. Do jednoho roku normální vývoj, cca ve dvou letech si matka 

všímá již výrazného opoždění vzhledem k vývoji prvního dítěte. Štěpán skoro vůbec nemluví, 

jen pár slov jako „ham“, „mami“, „šiši“, rozumí jen jednoduchým pokynům, kterým stejně 

často nevyhoví, objevuje se negativismus. Na nočník si neřekne, pleny nosí ve dne i v noci.   

Anamnéza prostředí: 

Rodinné prostředí: Štěpán vyrůstá v úplné rodině, maminka je doma, věnuje se péči o syna. O 

problematiku autismu se velice zajímá, využívá literárních i internetových zdrojů. Chystá se 

absolvovat školení Aply o autismu. Rodina, vzhledem k absenci prarodičů, příležitostně 

využívá služeb speciálně vyškolené chůvy. Celkově je domácí prostředí láskyplné, klidné a 

harmonické.   

Školní prostředí: Štěpán již druhým rokem navštěvuje speciální třídu pro děti se zdravotním 

postižením v mateřské škole Opletalova. Ve třídě je celkem osm dětí, jedna paní učitelka a 
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jedna asistentka. Třída je rozdělena na místnost pro individuální práci s dětmi, místnost pro 

relaxaci a jídelnu. Pracuje se podle obrázkového denního režimu, ke komunikaci se využívá 

také metoda VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).  

 

Autistické rysy 

Sociální interakce 

Štěpán zcela nejeví zájem o sociální kontakt, působí dojmem, že si druhé osoby ani 

neuvědomuje. Nevyhledává kontakt s dospělými ani s vrstevníky, s ostatními dětmi si 

nehraje, maximálně je honí a bije. Zabaví se sám stereotypními činnostmi, nejčastěji 

manipulací s předměty. Fantazijní hra chybí. Štěpán nereaguje na oslovení jménem, oční 

kontakt nenaváže. Na instrukce reaguje ojediněle.  

Komunikace 

Těžký regres vývoje řeči – nesrozumitelné pobrukování, pískot, používá jen jednotlivá slova a 

to opravdu jen ta nejzákladnější. Gesta nepoužívá.  

Emocionální reakce  

Na většinu podnětů spíše nereaguje, na jiné reaguje velice silně. V chování se objevují 

nepřiměřené reakce na určité podněty – pitvoří se či se tváří strnule, má tendenci mít jedem 

výraz. Často se objevují agresivní rapty spojené s válením se po zemi, kousáním druhých 

osob a dalšími agresivními projevy. Štěpán trvá na stále stejných činnostech, těžko se 

adaptuje na změny. Při nevyhovění se vzteká.  

Úroveň motorické aktivity 

Přítomna těžká hyperaktivita a porucha soustředění. Neustále se točí dokola, chodí po 

špičkách, s rukama za zády. Přítomno agresivní chování, kousání, bití druhých osob (i rodičů) 

i za pomoci různých předmětů. Sám má velice snížený práh bolesti. 

Neobvyklé smyslové zájmy  

Prozkoumává předměty tak, že je vkládá do úst či je dává velmi blízko k očím. Zajímá se o 

předměty, které se točí, rád roztáčí kolečka od autíčka. Fascinuje ho zhasínání a rozsvěcování 

světel, zapínání a vypínání televize. Má rád kreslené pohádky „Autíčka“. Je přecitlivělý na 

některé zvuky, nesnáší dětský pláč. Má rád hudbu, zvuk mixeru a zvuk vysavače ho 

uklidňuje.  
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Hra, představivost 

Hra není funkční – hračky rozhazuje po místnosti, tluče s nimi o sebe, či je přesouvá z místa 

na místo. Do her nezapojuje fantazii. S ostatními dětmi si nehraje, nejeví zájem o dětskou 

společnost.  

 

Charakteristika kojeneckého a batolecího období: 

Jak už bylo řečeno, cca do jednoho roku probíhal Štěpánův vývoj normálně. Po 

prvním roce se objevuje těžký negativismus a afektivní stavy spojené s poškozováním 

různých předmětů či se sebepoškozováním (bití hlavou o zeď, narážení do gauče apod.). Po 

druhém roce věku se začíná zpomalovat řečový vývoj, objevuje se nereagování na výzvy 

rodičů. Štěpán nevyhledává kontakt s ostatními členy rodiny, ani s jinými dětmi. Nemazlí se, 

ale má rád houpání, to ho uklidňuje.  

Od dvou a půl let chlapec navštěvuje jesle. Zde má problém zapojit se do kolektivu, 

ostatní děti spíše pozoruje. Jakmile se k němu někdo přiblíží a chce si s ním hrát, tak ho uhodí 

či kousne. Není schopen dodržovat běžný režim v jeslích, proto je mamince doporučeno, aby 

si syna ponechala doma a absolvovala s ním psychologické vyšetření.  

Při vyšetření Štěpán nenavazuje sociální kontakt, primárně je zaujat velkými kostkami, 

které rozhazuje po místnosti bez ohledu na místo dopadu – za kostkou se ani nepodívá, líbí se 

mu pouze zvuk, který kostka vytvoří při dopadu na zem. Stavbu, kterou postavila maminka, 

ihned zboří, sám nic nepostaví, po chvíli ho kostky přestávají bavit. S jinými hračkami 

v místnosti si nehraje. Prostředí si dlouze prohlíží, pozoruje předměty z neobvyklých úhlů, 

zaujmou ho atypické věci – ovládání žaluzií či kabel od lampy v zásuvce. Kabel ho fascinuje, 

neustále ho zasunuje a vytahuje ze zásuvky, po zabránění v této činnosti se vzteká a vydává 

nesrozumitelné zvuky, „šermuje rukama“, chce lampu poškodit. Neustále pobíhá po místnosti 

či se točí dokola. Na oslovení jménem nereaguje, maminku vyhledává jen když něco nutně 

potřebuje, kontakt je velmi neosobní. Když mu rodiče něco zakáží, dokáže se vztekat i 

několik hodin.           

Na základě vyšetření je rodičům doporučeno zařazení Štěpána do programu rané 

intervence pro děti s autismem v APLE a vypracování individuálního vzdělávacího plánu. 

Dále je doporučeno zařazení dítěte do speciální třídy pro děti s autismem v mateřské škole, či 

docházka do mateřské školy s pedagogickým asistentem. S pomocí pedagogicko-

psychologické poradny začínají rodiče hledat pro Štěpána vhodnou mateřskou školu. Všechny 

běžné mateřské školy v okolí odmítají Štěpána integrovat. Najít vhodnou školku, nakonec 
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speciální, se daří až o několik měsíců později, do té doby je maminka se Štěpánem doma a 

začíná s ním komunikovat pomocí výměnného obrázkového komunikačního systému, který si 

sama vytvořila z fotografií.  

 

Charakteristika p ředškolního období: 

Ve třech letech a sedmi měsících Štěpán nastupuje do mateřské školy Opletalova, kde 

navštěvuje speciální třídu pro děti se zdravotním postižením. Ve třídě je 8 chlapců, z toho 

čtyři s autismem, dva s dysfázií, jeden s Aspergerovým syndromem a taktéž jeden s celkovým 

psychomotorickým opožděním.  

Štěpán má velké potíže se začleněním se do kolektivu. První 4 měsíce jen pobíhá po 

třídě či sedí na svém oblíbeném místě (v koutě na zemi) a sám si hraje. Jeho hra je nefunkční, 

staví předměty do řady nebo s nimi hází. Mezi „atypickými hračkami“ ho nejvíce zaujal 

rozbitý budík a rozebrané rádio, s těmi si hraje nejčastěji a dokáže se při tom celkem zklidnit. 

Jakmile se k němu přiblíží jiné dítě, rozčílí se a uhodí ho či po něm hodí hračkou, klidně i 

výše zmiňovaným budíkem. Stále nemluví. Jestliže od paní učitelky něco chce, uhodí jí či 

zatahá za vlasy a dovede ji k předmětu, neukáže na něj.   

Po určité době dochází ke zlomu v oblasti řeči. Štěpán začíná používat jednoduché 

věty, hovoří však ve druhé osobě, např. „Chceš bagr“, „Chceš pít“. Mluví velice nahlas. Často 

používá vulgarismy, někdy je nevhodně vykřikuje i na veřejnosti. Na cizí lidi vrčí. Když se 

mu někdo nelíbí, kopne ho nebo velice silně uhodí hlavou. S dětmi ve školce se pere, bere jim 

hračky a pak je odmítá vracet, načež se vzteká a bije hlavou do zdi.  

V současné době se Štěpán velice rád mazlí, někdy sociálně nevhodně. „Tulí se“, ale 

zároveň druhou osobu bije. Už ale začíná zjišťovat, že druzí lidé jsou raději pohlazeni než 

uhozeni. Toto chování je posilováno jak v mateřské škole, tak i v rodině.  

V mateřské škole si Štěpán našel kamaráda, se kterým je schopen si hrát – společně 

staví koleje pro vlaky nebo si hrají na hasiče. Vzhledem k ADHD u žádné hry nevydrží moc 

dlouho. Sociální chování i řeč se zlepšuje, receptivní řeči Štěpán rozumí celkem bez 

problémů. Když přece jen něčemu nerozumí, ukáže na komunikační knihu. Stejně tak ji 

využívá, když neumí vyjádřit co potřebuje, nebo „když se mu nechce mluvit“.  

Vzhledem k velkému pokroku, který Štěpán udělal za poslední dva roky, speciálně 

pedagogické centrum doporučuje zařazení do běžné mateřské školy s pedagogickým 

asistentem. Vzhledem k negativní zkušenosti rodičů s okolními mateřskými školami (dřívější 



50 

odmítnutí integrace Štěpána) bude Štěpán i nadále navštěvovat speciální mateřskou školu 

Opletalova a to až do doby, než nastoupí do základní školy.    
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ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila shrnout dosavadní známé poznatky týkající se 

problematiky PAS a přiblížit strategie a možnosti výchovy a vzdělávání jedinců s autismem.  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo objasnění, co vlastně poruchy autistického 

spektra jsou, jak vznikají a jak se projevují. Podrobně byly popsány projevy v oblasti sociální 

interakce a sociálního chování, v oblasti verbální i neverbální komunikace, v oblasti 

představivosti, her a zájmů a dalších. Zmíněny byly i druhy PAS, konkrétně Dětský autismus, 

Atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom a Dezintegrační porucha, a 

poruchy, které PAS často provázejí – mentální retardace, postižení řeči, sluchové postižení, 

zrakové postižení a epilepsie.  

Dále jsem se zaměřila na výchovné a vzdělávací principy úspěšně využívané v České 

republice při práci s jedinci s PAS. Blíže jsem přiblížila prospěšnost strukturalizace, 

vizualizace, motivace, učení postupnými kroky, příležitostného učení a v neposlední řadě 

prospěšnost individuálního přístupu ke každému jedinci s autismem. Popsala jsem i 

interaktivní přístupy a terapie – hry a interakci, muzikoterapii, arteterapii, zooterapii a 

relaxaci. 

Dále jsem představila strategie využívané v rodinách s dítětem s autismem, a také jsem 

pojednala o tom, jak se rodiče vyrovnávají s faktem, že dítěti byla diagnostikována porucha 

autistického spektra. Poté jsem se snažila objasnit možnosti výchovy a vzdělávání dětí 

s autismem. Zaměřila jsem se na integraci jedinců s autismem do běžné školy, její podmínky 

a představila klady i zápory integrace. Věnovala jsem se i osobě speciálního pedagoga a 

asistenta pedagoga.   

 Také jsem popsala funkci speciálně-pedagogických center a přestavila organizace a 

občanská sdružení na území hlavního města Prahy, věnující se péči o osoby s poruchami 

autistického spektra. 

 Poslední kapitolu jsem věnovala Štěpánovi – chlapci s poruchou autistického spektra. 

Snad tento konkrétní příklad dopomohl objasnit, jak komplikovaná a nesnadná může být 

výchova, vzdělávání a péče o jedince s PAS.      
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