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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A 

POZOROVÁNÍ M.: 

1. 2.11.2011, 8:00-10:30 

- chodí po místnosti sem tam, od stejného bodu ke stejnému 

- „Pitíčko můžeš?“, ptá se, jestli si může dát pití 

- je na něm vidět přebytečná energie, poskakuje a něco si brumlá, hromadí se v něm 

energie a částečně i nuda vzniklá volností 

- rodiče mu často mění dávku léků, klidně každý den jinak, rodiče jsou na něj mírní, 

nechají se od něho i tlouct (informace od třídní učitelky) 

- mlátí do stolu, kvičí, chce kousnout učitelku do ruky, ta mu vysvětluje, že to nesmí 

dělat, přestane s tím 

- skáče, povykuje, usmívá se 

- chce učitelku škrábat, ptá se, jestli může 

- chvíli pracuje – „Můžeš chodit?“ – přijde obejmout paní učitelku 

- šel pro čaj, nadšený, rozjuchaný, po svačině po sobě uklidil věci, práci splnil 

- mluví o sobě ve třetí osobě: „Můžeš jít?“, „Můžeš škrábat?“, „Můžeš kakat?“ 

 

2. 4.11.2011, 8:30-12:00 

- Při mém příchodu M. leží na gauči 

- Jde dělat práci do lavice, „můžeš chodit?“ 

- Hučí, hraje si s botou, točí s ní na zemi nohou 

- Dle slov učitelky po prázdninách více napadá ostatní, dříve více jen sebe 

- Lehce se kouše do hřbetu pravé ruky 

- Ve třídě je dnes jen jeden další chlapec  

- Na pokyny, aby pracoval, nereaguje 

- Chce se držet učitele za ruku 

- Dnes má dobrou náladu, juchá 

- Bouchá si do ruky, stále nepracuje 

- „Peníze už byly M.“, povídá si stále pro sebe, „byly, byly, peníze už byly, peníze M., 

hůůůhu, hůůůhu“ 

- Od tohoto roku chodí do družiny do jiné třídy, velký problém se adaptovat, hodně 

vyvádí, napadá lidi 

- Když s ním sedí učitel, tak poměrně dobře pracuje, je potřeba nad ním sedět, věnovat 

se mu 
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- Najednou se začne třást, vyklepávat ruce, vstane, začne hučet, mávat rukama, jednu si 

dá k puse, jakoby se do ní chtěl kousnout, vypadá to, jakoby měl najednou nával 

energie 

- Je v pubertě, je to dost znát, nával hormonů, regrese, co uměl, zapomněl (slova 

učitelky) 

- Manuálně zručný, mají domek, tátovi pomáhá na zahradě, to ho baví, je u toho 

v klidu 

- Verbální projevy agresivity se u něj příliš nevyskytují, nepoužívat sprostá slova, 

fyzicky napadá sebe a ostatní (učitele i děti) 

- Při práci buší do skříňky vedle sebe 

- Štípe učitele do ruky a do břicha, při práci v lavici, hodně špatně se soustředí, nebaví 

ho to, zadaný úkol ale umí, jen nechce pracovat 

- Canisterapie (tato třída má každých 14 dní terapii s pejskem): 

 Pejsek Tára, M. si na něj pokládá hlavu, líbí se mu to, hladí ji, bojí se, když ji 

nikdo nedrží za vodítko, nemá rád, když štěká: „Neboj se pejska, ticho budeš.“ → 

M. musí odejít, když mu ostatní děti hází míček, protože u toho štěká a to M. 

nemá rád. Po příchodu do třídy sedí v klidu na židli 

- Má pracovat, zase nechce, „Krájíš tužku, krájíš tužku“ 

- Po skončení práce pronese: „Plivat“, učitelka na to: „Co chceš?“, on „Plivat“ 

- Učitelka mu dá skládačku na poličku, M. vylítne a začne hrozně řvát, kousat se do 

ruky, prskat, nechce skládat → učitelka říká, že ještě nemusí → pak chce sám od sebe 

skládat 

- Další skládání, sám skládat nechce, vyžaduje, aby u něj byla učitelka, drží se jí za 

svetr → učitelka mu říká, že se přijde podívat, jak skládá, začne zase strašně řvát, 

mlátit do stolu a kousat se do ruky, dokud ho učitelka nepřijde uklidnit, bez ní vyvádí 

- V zápětí další záchvat, řev, kousání do ruky, jde k učitelům, chce je napadnout,  

učitelé ho musí položit na zem, chytit ruce, přidržet hlavu, řve, snaží se kousnout, 

pláče, pak se uklidnil a učitelé ho pustili 

 

3. 14.11.2011, 7:40-9.40 

- Od příchodu do třídy sedí na židli v lavici, dá si pitíčko, vyžaduje bonbónek 

- Dostal práci, chce, aby u něj byla paní učitelka, hladí ho po vlasech, on ji chce 

kousnout 

- „Spinkat“, nechce pracovat, vykřikuje, opět si dává ruku k puse, aby se do ní kousnul, 

po práci si jde lehnout na gauč 
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- Nelíbí se mu, že musí pracovat, křičí, kouše se, objímá učitelku kolem krku, stále 

vykřikuje, že chce spinkat 

- Plive na zem, nechce pracovat, chce chodit 

 

4. 15.11.2011, 13:30-14:30 

- Odchází na oběd, vše v pořádku 

- Jde se na keramiku (ta ho hodně baví, má ji rád), je klidný 

- Sedl si ke stolu, „můžeš chodit“, prochází se po místnosti, vyskakuje a juchá, kouše 

se přitom do ruky 

- najednou začne vyvádět, hrozně řve, škrábe učitelku do rukou, ta ho musí chytit, 

obejme ho a drží ho, drží mu ruce, aby ji nemohl ublížit, M. stále hrozně řve, utichl, 

trvalo to asi deset minut 

- Už se uklidnil, mačká hlínu do pro mě nic neříkajícího tvaru a je vklidu 

 

5. 17.11.2011, 12:20-15:00 

- Odchází na oběd, při obědě „hůůůhu, hůůůhu“ a zvedání se a mávání rukama, vypadá 

to, jak kdyby ze sebe chtěla zase dostat energii 

- Dnes je mazlivý, celkem klidný, hravý, blbne s učitelkou 

- Při přechodu z jedné družiny (byl tam asi 10 minut) do druhé, nechce se mu, vzpírá 

se, učitelka ho musí tlačit, aby šel, plive, „píchat učitelku“, chtěl by jí ublížit, vzpírá 

se, vzteká se, přidržuje se dveří, zábradlí, učitelka ho táhne a slovy uklidňuje, 

přestane se vztekat 

- Ve družině si lehne na gauč a poslouchá, jak učitel hraje na klavír a zpívá, občas 

pohladí chlapce vedle sebe a nechá se také hladit 

- Pak skupinka odchází na zahradu si hrát, při přechodu je klidný a hodný 

 

6. 1.2.2012, 12:30-14:00 

- oběd proběhl v pořádku, při přechodu z oběda na keramiku se zdá neklidný 

- začal řvát, škrábat a kousat sebe, když se k němu přiblížily učitelky, začal ubližovat i 

jim 

- drží ho dvě učitelky, ale on se nechce uklidnit, tak ho zase pouštějí 

- učitelky ho vzaly za dveře mimo další děti, aby jim nemohl ublížit a také neměl 

tendence se před nimi více předvádět 

- celé to trvalo asi půl hodiny 

- sám od sebe přestal, jde na keramiku 
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- na keramice se ještě občas kousne do ruky a zařve 

- cesta byla stejná jako vždy, změnou jeho amok být nemohl 

- 26.1.2012 byl na vyšetření v Krči, změnili mu medikamentaci, ubrali mu prášky, 

protože po nich ve škole usínal a večer pak nechtěl spát 

- učitelky se domnívají, že záchvat byl kvůli změně prášků, tělo se vyrovnává se 

změnou 

- během dne prý klasicky juchal, kousal se do ruky (dle učitelky je lepší si ho při 

juchání nevšímat, snaží se tím a křikem připoutat pozornost, když ho ignorují, 

většinou přestane) 

 

7. 2.2.2012, 9:00-14:30 

- při mém příchodu odpočívá na sedačce 

- po chvíli jde pracovat, má matematiku, moc se nesoustředí, čísla, která už dávno zná, 

mu teď dělají problémy 

- „Můžeš chodit?“ Dodělal práci, tak se může procházet po třídě 

- chodí sem a tam po třídě a juchá, kouše se do ruky 

- jde vymalovávat rybu, to ho baví a jde mu to, občas u toho zase juchá 

- manuální práce má rád a jdou mu, kreslení, skládání puzzle, práce na zahradě  

- po malování si jde odpočinout „M. může chodit?“ 

- jde pro čaj, přinesl konvici, povyskočí si, jde si umýt ruce. K lavici si přinesl tác 

s kelímkem, jde svačit 

- uklidil po sobě, občas juchne, šel na záchod 

- krásně vystřihává vybarvenou rybičku 

- sedí na gauči s panem ředitelem, „můžeš skládat?“, jestli si může skládat z lega, které 

má spolužák (neptá se spolužáka), juchá, má radost z lega 

- hodinu sedí v sedačce a hraje si s legem 

- dnes je spokojený, usmívá se a směje se 

- mají dnes volnější režim kvůli zítřejším pololetním prázdninám 

- jde vystřihnout další rybičky – „Můžeš chodit?“ – jde se posadit na sedačku 

- skládá puzzle, učitelka se ptá, jestli ještě nechce skládat žirafy – „Nechci skládat 

žirafy.“ – „Nemusíš, ale žirafy jsou jednoduchý,“ odpovídá učitelka – pak je sám od 

sebe chce skládat – potom jde zase na sedačku 

- jde na oběd (12:30), při obědě občas juchne 

- přechod do družiny (13:30) proběhl v pořádku, po příchodu si sedl hned na sedačku 
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- otázka učitelky, jestli se půjde k nim posadit ke stolu a hrát si s obrázkem a říkat 

básničku, po chvíli přišel a chvíli vydržel sedět, poslouchal básničku a občas se přidal 

– „Můžeš chodit?“ – šel si sednout na sedačku 

- „zpívat, zpívat budeš“ – učitelka se ho ptá, jakou písničku má rád – Běží liška 

k táboru 

- sedí na sedačce a odpočívá 

 

8. 3.2.2012, 9:30-12:30  

- M. sedí v lavici a skládá písmenka 

- Ostatní už svačí, on to chce dodělat, stojí u toho, občas se projde a juchne 

- Dodělal to a jde si pro svačinu 

- Všiml si mě a chvilku si mě prohlíží 

- Sedí, jí a občas zařve (juchne), dojedl, uklidil po sobě, směje se, juchá, sedl si na 

sedačku, má na klíně plyšového psa ve tvaru dlouhého hada a hraje si s ním, hladí ho, 

juchá, je klidný (10:00) 

- Jde skládat puzzle, na povel, že má jít, reaguje okamžitě, vyhazuje ruce a juchá, sedí 

a skládá dál 

- Ve třídě je neobvyklý klid (i učitelky to konstatují, „takové ticho před bouří“) 

- Složil to, vstal, povyskočil si + „huhu“ a šel si sednout na sedačku 

- Paní učitelka se ho ptá, co budou dělat o prázdninách – „pšt, ticho bude“ 

- Učitelka se ho ptá dál, jestli pojedou s tátou na hory bobovat, nechce, aby se s ním 

bavila – ptá se dál – „nechci hory, nechci bobovat“ – jde k učitelce a začne na ni 

útočit, vzájemně se chytí za ruce, K. se chce prát, křičí, výská, chce ji uhodit, ona mu 

drží ruce, odejde a zase se k ní vrátí a křičí, jakoby chtěl brečet, posadí se, kňučí, řve, 

kouše se do ruky, štípe učitele, který stojí vedle něj, do ruky, učitel ho okřikne – on na 

to, že bude jen hladit „hladit budeš“, ale škrábe a štípe, řve, „huhu“, vyhazuje 

rukama, sedí na sedačce, učitel stojí vedle něj, šahá mu na lýtko, chce ho štípnout 

- V TV je puštěná pohádka, už se zklidnil, sedí a kouká, občas „huhuhů“ a vyhodí 

rukama 

- Celé to trvalo asi deset minut, vyvolaly to otázky paní učitelky, byl narušen jeho klid 

- Zajímavé je, že když přišel do školy, sám od sebe začal nadšeně mluvit o tom, jak 

pojedou bobovat, v průběhu dne se to u něj takhle změnilo, chce být najednou doma 

na zahradě 

- Třídní učitelka mi svěřila, že ona i další učitelé si myslí, že má přidruženou 

schizofrenní poruchu (rodiče jim však nic takového nesdělili, chodí každý měsíc na 
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vyšetření, ale výsledky do školy nosit nemusí a také nenosí, učitelé tak nemají 

informace o změnách, či aktuálním stavu M.) 

- Sedí, kouká se na pohádku a usmívá se, najednou „huhuhu“, několikrát za sebou, 

delší než obvykle 

- Otočil se na spolužáka, který sedí vedle něj, kouká mu zblízka do obličeje, položil si 

na jeho rameno na chvilku hlavu, zaklínili se rukama, smějí se 

- M. si mu položil hlavu do klína, drží ho za uši (jemně), spolužák vycenil zuby a 

přiblížil se ke M. obličeji – M. ho odstrčil, pak si přitahuje jeho hlavu ke svojí 

- Sedí vedle sebe a M. chce stále kontakt, chytá ho za ruku, chce se ho držet 

- „čulat“, jde na záchod, vrátí se a koukne se z okna (dnes sníh nepadá, svítí slunce), 

posadí se „padá sníh“ – učitelka na to nesmí reagovat negativně (že by řekla 

„nepadá“), to by ho vyprovokovalo 

- přitahuje si k sobě spolužákovu nohu (11:00). spolužák říká „ne“ 

- chytl si spolužákovu ruku a hladí ho po ní, smějí se spolu 

- stále sedí, občas leží na sedačce, občas se „přimazlí“ ke spolužákovi, jinak je klidný 

(12:00) 

- do třídy přišly děti z jiných tříd, posadily se ke klukům na sedačku, M. si s nimi 

rozumí, dotýkají se, chytá je za nos, zlobí spolu, vypadá spokojeně, kontakt mu 

nevadí 

- jde na oběd 

 

9.   20.2.2012, 8:40-12:00 

- M. leží na gauči, ale po chvilce má jít pracovat, píše písmena 

- vyhodí rukou, zakřičí a kousne se do ruky, dnes má opravdu hodně energie, hučí, 

vyhazuje rukama, povídá si pro sebe (to moc často nedělá) 

- po dopsání sám vstal a vyběhl na gauč, je opravdu živý, sedí na gauči 

- leží na gauči, směje se, hučí, juchá, vadí mu, že si s paní učitelkou povídáme - 

"ticho", občas si sedne, stále juchá, je veselý, točí si botou, výská 

- nikdo po něm nic nechce, tak je hodný 

- běhá po třídě, juchá, chodí kolem mě, chytil mě za nos, zřejmě touží po kontaktu, 

přišla do třídy jiná učitelka a šel jí šáhnout na ruku, kouše se do ruky 

- vnímá dobře svět kolem sebe, spolužák chce po jiné učitelce termosku s čajem, on 

kouká a řekne: "čaj je to" 

- učitel: "jdem tam skočit Máro? - M. "pro čaj" a jdou - přišel s čajem, "můžeš čůlat?", 

"svačinka", "pude už Filípek, pude" (když jsem se na to zeptala učitelky, ona řekla, že 



 7 

si myslí, že to bylo ohledně Filipa, s kterým chodí do družiny), "pes behá" - stále to 

opakuje, nejí a točí si botou 

- "otevžít dveže" - jde si umýt hrnek, lehl si pak na gauč (10:00) 

- "budeš tady" - říká mi, když si jdu sednout ke stolu vedle gauče, dnes na mě hodně 

reaguje 

- paní učitelka mu v lavici připravila práci, on to vidí, dal si pokyn "běž" a jde v 

podstatě sám od sebe skládat 

- "můžeš chodit M." - učitelka "potom můžeš chodit, ano", je hodně v klidu, není o 

něm vědět, v klidu skládá, má desku, kde jsou napsaná slova (něco jako criss-cross) a 

on má písmenka klást na předlohu, pak k obrázkům u slov přiřadit zmenšené obrázky, 

jde mu to dobře 

- "můžeš chodit" - dokončil to, nápodoba mu jde dobře, ale když měl říct, co je to za 

písmenko, nevěděl (učitelka mu ukázala A, řekl I), šel rychle na gauč 

- "oběd" (10:30), učitelka na to reaguje, že je dnes sladký oběd, že mu bude chutnat 

- učitelka mu dává puzzle na lavici, on to zase vidí, "nechceš puzzlík, nechceš", učitelé 

ho vyzývají, ať jde skládat, vstane a jde, i když prvotní reakce byla, že nechce 

skládat, měl to hodně rychle složené, vždy po sobě hru uklidí, klasické "můžeš 

chodit" a jde na gauč 

- "šídit na klavír", dnes hodně navazuje kontakt 

- stejný scénář, učitelka připravila puzzle, on sám jde 

- vstal, povyskákal si, povýsknul a zase si sedl 

- dokončil práci a rychle běžel na gauč, začal se z ničeho nic smát 

- "skládat" - jde skládat dvojice do pexesa, ani si nesedne, skládá ve stoje 

- doskládal, leží na gauči (11:00), vyběhl, křičí, juchá, poskakuje po třídě, šel skládat 

rozstříhaný obrázek, vyskakuje, huhů, lehl si, vždy jde na chvilku pracovat a pak 

lehnout  

- "chci čulat", jde na záchod, ozve se, "dveže dveže nechat" (aby učitelka nezavřela 

dveře do předsíňky) 

- leží, je vklidu (11:30), najednou si sedl, proklepává ruku a huhuhů, pak párkrát 

klidněji huhu, další huhu, leží 

- "kakat", jde na záchod, do třídy opět přichází děti z jiné třídy 
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PŘÍLOHA B 

POZOROVÁNÍ J.  

1. 7.11.2011, 9:00-12:00 

- při mém příchodu do třídy J. již pracuje v lavici, ve třídě jsou další 4 chlapci, jen 

jemu se věnuje druhá vychovatelka 

- přiřazuje obrázky, chce pošimrat od vychovatelky na dlani 

- chce se dívat na pračku, má rád, jak se věci točí 

- skládá obrázky, které jsou na kostkách 

- zazvonil mu konec, může končit, má svoji vlastní „minutku“, podle které je schopný 

se věnovat práci 

- sice může mít pauzu, ale pracuje dál, dostal za odměnu svou oblíbenou hru (Button 

board – hra pro děti od 2-5 let), má správně dávat barevné špalíčky do barevné 

předlohy 

- je čas svačiny, tác a hrnek si umí přinést sám, má jogurt, má ho rád, jí jogurt a pořád 

říká „pračka“ – učitelky na to s legrací reagují slovy „postel, mixér, sušička“ 

- jogurt mu asi opravdu hodně chutná, stále olizuje víčko 

- v deset hodin po svačině si bere prášek, sedl si k jednomu chlapci na zem na matraci, 

kývá se 

- jde skládat hru s barevnými kolíky – pak na matraci 

- má jít malovat dům, lehne si na matraci, aby nemusel nic dělat, třepe rukama, posadil 

se, točí hlavou ze strany na stranu, má zavřené oči 

- na povely, ať jde pracovat, nejdřív nereaguje, „ne“, nechce, vypadá to, že s ním 

učitelka nehne 

- přišel pan zástupce, bude tu místo učitelky, podal J. ruku, ten mu ji stiskl 

- vstal, jde na záchod, přiběhl nadšeně zpátky, povyskočil si 

- jde opět skládat tu samou hru, pak dostal navlékat korálky 

- jde se posadit (11:00), má zavřené oči a točí hlavou, přitom se usmívá, má radost, 

dnes má dobrou náladu, lehl si, vstal (11:30), jde se podívat k počítači, kde pracuje 

spolužák 

- zase sedí na matraci 

 

2. 22.11.2011, 10:00-11:30 

- ve škole je dnes ples, do desíti probíhala normálně výuka a pak se všichni sešli 

v jedné místnosti 

- J. má na sobě dnes kalhoty, bílé tričko a motýlka 

- sedí na židli a kouká, jak ostatní tancují, občas točí hlavou, nebo rukou v zápěstí 
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- najednou je nějaký neklidný, kňourá, učitelky ho pro jistotu berou nahoru do třídy, 

jde s problémy, musí ho táhnout za ruku 

- ve třídě si lehl na podlahu a začal o ni bouchat hlavou, jsou to hrozné rány, učitelky se 

ho snaží zastavit, přidržet na zemi, aby se nemlátil, ale on kope a mlátí kolem sebe 

rukama, křičí 

- učitelky ho radši pustily, ublížil by jim, po chvíli se sám uklidnil 

- celá situace vznikla najednou a nečekaně, pravděpodobně ho rozhodila změna vzniklá 

společenskou událostí 

 

3. 7.2.2012, 9:00-11:40 

- J. skládá svou oblíbenou hru, doskládal, čeká na další práci a klasicky otáčí hlavou 

- Zazvonila mu „minutka“, dostává na skládání ty samé kostky co minule, místo aby 

skládal obrázek, je postavil na sebe do komínu 

- Dostal obrázky a má přiřadit zvířátka k místu, kde žijí (pes-bouda), celkem mu to jde, 

neopakuje po učitelce slova, ale přiřadit většinu zvířátek umí 

- 9:30 svačina, přinesl si věci, opět říká „pračka“ 

- po svačině dostal prášek, pokyn od učitelky, ať ho nekouše, ale jen spolkne, 

neuposlechl 

- sedí na židli, točí hlavou, oči má zavřené a usmívá se, raduje se, povyskočí si na židli, 

tleská si, točí rukou 

- v 10:00 jdou do PC učebny, přechod bez problémů, J. učitelka vyměnila židli za 

klasickou dřevěnou, měl točitou polstrovanou 

- na internetu mu pustily video, jak pere pračka, sedí a kouká na obrazovku 

- učitelka si sedla vedle něj, chytil ji za ruku, chtěl kontakt, je spokojený 

- video dohrálo, on dál v klidu sedí a kouká, žádným způsobem nedal najevo, že by 

chtěl pustit další; učitelka si toho všimla a pustila mu další. Skončilo další video, 

dohrálo x-tý video a konečně J. řekl „pračka“, chtěl pustit další video 

- 10:45 se jde zpátky do třídy, J. nechce jít, kňourá, „pračka“, chce se dál dívat, 

učitelky se mu snaží vysvětlit, že půjdou zase příště 

- ve třídě dostal hned svou oblíbenou hru a skládá, zakňoural, ale nic většího se neděje, 

kňouravě „pračka“, učitelky mu to zase vysvětlují, „jiný“, chce jinou pračku, dostal 

aspoň malou vrtulku a napít 

- kňourá, chce pračku, hra mu na chvíli upoutala pozornost, ale už se zase dožaduje 

pračky, láme si palec, má jít na záchod, vzpírá se, pere se s učitelkou, nakonec spolu 

jdou, musela vypomoct i druhá učitelka 
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- na záchodě řve, když se vrátil, sedl si a dostal alespoň obrázek pračky, dál řve, 

učitelky se ho snaží zabavit, má hru, vypadá to, že se uklidnil, sedí, láme si ruce, 

ohýbá dlaň v zápěstí, učitelky se mu snaží odpoutat pozornost, on stále opakuje 

„pračka“ 

- paní učitelka mu simuluje pračku, ze hry udělala ovládací knoflíky, položila před něj 

obrázek pračky a dělá zvuky 

- najednou se raduje, prská, poskakuje na židli 

- vstal, vzal si vrtulku a točí ji, učit. ho naučila do ní fouknout, aby se točila, má velkou 

radost, „skáče do stropu“ 

- učitelka po něm chce, aby položil vrtulku do dírky, ve které by mu držela a točila se, 

natáhla po vrtulce ruku a on ji do ní plácl 

- vstal, v rukou má vrtulku, točí si s ní a „prdí pusou“ 

- přišla jiná učitelka, pravděpodobně ho dřív také učila „ty mě nepozdravíš po takový 

době spolupráce?“, chce ho obejmout, on skloní hlavu, vrtulku nechce půjčit 

- věsí se na učitelku (tamta odešla, na učitelku, která se mu ve třídě nejvíc věnuje), 

objímá ji 

- jde na oběd 

4. 9.2.2012, 9.00-12:15 

- při mém příchodu sedí v lavici a skládá svou skládačku, zazvonil mu budík, jde 

pracovat, přiřazuje obrázky 

- paní učitelka na něj mluví, "čistíš si ráno zuby? Ukaž, jak si je čistíš?", opakuje pohyb 

čištění zubů po učitelce, jinak příliš nereaguje, otáčí hlavou, vypadá unaveně, mne si 

oči 

- má skládat rozpůlené obrázky k sobě, to mu jde, nechá si kartičku s obrázkem 

uprostřed a roztáčí ho 

- jde si pro svačinu, juchá u ní, opět má jogurt, dojedl, dál sedí, točí rukou v zápěstí 

- 10:00 dojedl a dostal prášek 

- paní učitelka před něj dala prospekt potravin z obchodu, má si vybrat, co by si dal do 

nákupního vozíku, paní učitelka to následně vystřihne, J. sám nestříhá 

- když vidí obrázek sýra, začne jásat a ukáže na něj 

- jásá, hopsá, usmívá se, paní učitelka dělá pohyby po něm, jemu se to líbí, jakoby 

blbnou 

- najednou vstal, stojí u lavice a vybral si na obrázku sekačku, sedl si, pomáhá lepit 

vystřižené obrázky 
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- dodělal svůj nákup a dostal skládačku (kostky), "pračka", učitelka mu vysvětluje, že 

poslední hodinu půjdou na PC, je neodbytný, chce pračku, dostal stavebnici, staví 

komín 

- je v klidu, stále si staví (11:00), u této činnosti vydrží opravdu dlouho, ostatní 

"poletují" po třídě, hlásají, překřikávají se, říkají hlášky z filmů, J. stále skládá, 

ostatních si nevšímá, komín skládá podle barev, žluté k sobě, pak modré, na ně 

červené atd.., "pračka" 

- zničil komín, dal kostky do košíku, mačká je, prohrabuje se nima, vypadávají z koše, 

sbírá je ze země 

- dostal dřevěnou podložku, s kulatými otvory a víčka, víčka by měl dávat do děr, J. si 

s víčkem točí a pak je postupně dosazuje na desku, jásá, usmívá se 

- nepodařilo se mu víčko roztočit, zakňoural 

- dosadil celou desku, uklidil víčka do krabičky a přehrabuje se v nich 

- vstal, jde ke spolužákovi do přední lavice 

- učitelka na to reaguje: "Chceš čůrat?" - "Tohle" - chce stavebnici, kterou má 

spolužák, je neodbytný, chce tuhle. Nakonec si vybere něco jiného, svou oblíbenou 

hru 

 

5. 20.2.2012, 8:15-10:30 

- při příchodu do třídy je J. klidný, sedl si za lavici a věnuje se své oblíbené stavebnici 

- má to hotové, tak mu paní vychovatelka vyměňuje obrázek a on opět zasazuje 

barevné kolíky podle obrázku; má to složené, sedí, otáčí v rytmu hlavou a hlasitě 

dýchá (funí) 

- paní učitelka si všimla, že to má složené a dává mu nový obrázek, má to složené 

během minuty. Vychovatelka mu dává na výběr, jaký chce další obrázek skládat, 

vybral si prázdnou zelenou plochu, kde si může dávat barvy podle svého. Zazvonil 

mu budík, měl by dostat práci, ale učitelky ho nechávají si hrát 

- paní vychovatelka jde k němu, natahuje mu opět budík a dává mu práci, "pračka", 

dostal předkreslený barvy s kytkama a má k nim dokreslit stonek a trávu. Neumí 

pořádně držet tužku, paní vychovatelka mu drží ruku s tužkou, "plší". Nechce to 

dělat, pustí stavebnici a ukazuje na stavebnici.  

- "pračku", vychovatelka mu vysvětluje, že pračka bude zítra na internetu. Kňourá, 

chce pračku, je nespokojený.  

- přiřazuje obrázky k činostem, "pračka, pračka, pračka", opakuje stále dokola. Když 

dodělá práci, dostane jiný druh obrázků a opět přiřazuje, dodělal to, byl pochválen 

- dostal další skládačku, obrázky na kartách, ze kterých skládá zvířata, zatetelil se. 

Zazvonil mu budík, paní vychovatelka se ho ptá, zda chce svoji skládačku nebo 
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kostky na komín. Vybral si stavebnici, aby mohl skládat komín, má radost (9:00), 

skládá, prohrabává se kostkama. Zazvonil budík, J. si povyskočil na židli, má dobrou 

náladu 

- Vždy dostane obrázky na kartách a má je přiřadit, či složit, aby vytvořili jeden 

obrázek 

- opět dostává na výběr, dostal stavebnici na komín,ale tentokrát si o ni neřekl, 

nereagoval na dotaz a položil si hlavu na lavici. Poskládal komín, sedí, otáčí hlavou, 

hlasitě dýchá. Šel kolem něj spolužák a šáhl mu na rameno, J. se zasekl, přestal otáčet 

hlavou, ale nic nedělal, jen si zívl. 

- 9:30, je svačina, jde si pro tác, zase má jogurt, dosvačil, dál sedí, nechal tác na lavici 

a šel si sednout na matraci 

- 10:00 sedí na matraci, otáčí hlavou, občas se zatetelí. Dostal prášek. Do třídy přišly 

děti z jiné třídy, J. si toho vůbec nevšímá 

- je unavaný, natáhl se na matraci a na výzvu vychovatelky, aby šel něco dělat, 

nereaguje (10:15), pohodlně si lehl a vypadá to, že bude spát 

 

6. 27.2.2012, 8:45-12:00 

- při mém příchodu sedí J. v lavici a má před sebou svou skládačku, zvoní budík, paní 

vychovatelka mu dává skládačku pryč a říká mu, že se bude pracovat, "Néé", 

vychovatelka na to, že ano, že musí 

- dostal velké puzzle, vychovatelka mu připravila horní části (hlavy), "pračka", reakce, 

že odpoledne na PC, puzzle má tři části - tělo, hlavu a nohy, má pospojovat panáčky, 

nejde mu to, dává hasiči růžové šaty a stále říká "pračka", složil to 

- dostal za odměnu tu svou, má radost, prohrabává se kolíkama, má to rychle složené 

(však už to dobře zná), zívá, snad nebude po svačině zase spát 

- sedí a otáčí hlavou, pořádně zívá, hýbe pusou, jako by něco říkal, zvoní mu budík, 

měl by pracovat. Paní vychovatelka je ještě u jiného chlapce, ale už jde k němu. Má 

přiřazovat obrázky ke slovesům, "pračka" - stále dokola, cvaká zubama, má najít na 

papírku slovo "spí" podle předlohy, nereaguje, jen "pračka", není v dobrém 

rozpoložení, foukl do papírků, schválně je odfoukává, paní vychovatelka je drží, on ji 

chytil za ruku. Nespolupracuje (vypadá to, že schválně, ne proto, že by to neuměl), 

vychovatelka se ho snaží motivovat tím, že půjde odpoledne na PC a bude tam mít 

pračku, říká mu, že je to ale za odměnu. On stále nic, tohle jindy zvládá hravě, ale 

dnes se mu prostě nechce. Stále dokola "pračka", vzdala to a říká paní učitelce, že 

dnes žádná pračka nebude 
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- kňourá, válí se po lavici, "pračka". Dostal další přiřazování, to má hned hotové. Paní 

vychovatelka mu opět dala minulé přiřazování a najednou to dělá, spojil vše správně. 

Plácá si s vychovatelkou, že se mu to povedlo 

- má stavebnici z kostek, tak má radost, bude skládat komín (9:30) 

- je čas svačiny, má si jít umít ruce, nereaguje, prohrabává se stavebnicí. Nakonec na 

několik výzev učitelek vstane a jde si ruce umýt. Kulhá, prý se mu strhl v pondělí 

puchýř 

- vrátil se ze záchoda, usmívá se, vzal si svačinu ze skříňky, spadlo jablko, zatetelil se. 

Šel si sednout a jí, dnes jogurt nemá, zřejmě mu to nevadí, dává si suchý rohlík a 

jablko. Nahlas zakňoural, paní učitelky se ho ptají, jestli mu to jabko nechutná. 

Dojedl, dál sedí, otáčí hlavou a hlasitě dýchá. Na pokyn učitelky vstal a šel uklidit tác 

a vyhodit pytlík. Sedl si na matraci a otáčí hlavou 

- jde se do kuchyňky, budou se učit mazat chleba máslem. Poprvé tam půjde i J. Na 

pokyn, že budou mazat chleba reaguje celkem okamžitě a začne se radovat. Jde 

společně s ostatními. Učitelky se polekaly, protože v kuchyňce je je větrák (točité 

věci má J. rád) 

- paní učitelka před něj položila chleba, na kterém jsou kousky másla, dala mu nůž, 

drží mu ruku a společně máslo rozmazávají. Když učitelka odejde, J. přejíždí nožem 

po chlebu, rozmatlává ho a točí druhou rukou. Usmívá se. Dostali k tomu ještě 

kousky rajčete a ředkviček 

- J. si dal chleba, dojedl, jen ředkvičky nechal 

- točí si rukama, "pračka, pračka". Má si po sobě jít umýt tác, jdou ke dřezu, J. 

spolupracuje a myje 

- jdou zpátky do třídy, J. se posadí do lavice a chce stavebnici, postavil opět komín, 

otáčí hlavou a hlasitě dýchá 

- "barví" vajíčka, první vajíčko mu udělala paní učitelka, ukázala mu, jak se to má 

dělat, a druhé zelené si barví sám, "pračka" skuhrá, ale barví dál. Paní učitelka to za 

něj dodělala, stále opakuje "pračka" 

- dostal stavebnici na komín, stoupl si, postavil hooodně vysoký komín, je nadšený, šel 

si sednout na matraci. Učitelka ho chválí, jak je to vysoký mrakodrap, "padne", 

nespadne J. dobře si to postavil (11:15) 

- leží na matraci a občas řekne "padne", přetáčí se na břicho, mrská sebou, leží. Sedl si 

na matraci, má nohy natažené před sebou, zavřené oči a otáčí hlavou. Lehl si 

- leží na matraci, učitelka mu říká, že se má jít napít. Nechce, dál leží. Paní učitelka ho 

straší, že ho pokape vodou, on si vyhrnul tričko a paní učitelka mu kápla na břicho. 

On zapištěl, ale hezky, líbí se mu to, má z toho radost, dál si vyhrnuje triko a paní 
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učitelka ho zlobí, ale napít se nejde.. leží dál, převaluje se. Paní učitelka mu ukazuje, 

jakou spolu udělali z keramiky pračku, ale on se ani nepodívá, je líný          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7. 28.2.2012, 10:00-12:45 

- J. je po svačině, dostal prášek, sedl si na matraci a otáčí hlavou. Učitelka mu říká, že 

si může lehnout, nereaguje na to, usmívá se 

- spolužák šel na záchod, bouchl dveřma, J. nadskočil, usmál se, ale v pohybu hlavou 

ho to nerozhodilo 

- učitelka po něm chce, aby šel něco dělat, sedí dál, hlavou už neotáčí, kření se, 

schválně učitelku zlobí, otáčí rukama. "Namalujem pračku, poď" na to konečně 

reaguje, vstal a jde k lavici 

- maluje štětcem, drží ho špatně. Přišel pan zástupce, chytil J. za ruku, hladí ho po 

tváři, J. jakoby to nevnímal 

- pan zástupce sedí u něho, hladí ho a říká mu, že půjdou ven, jestli chce; vypadá 

sklíčeně, chce pračku 

- prohlíží si stránky novin, "pračka", jdou ven, pan zástupce ho chytil za ruku a jde 

- jdou po schodech dolů, drží se pana zástupce za ruku, druhou si otáčí v zápěstí  

- přijdou do šatny, je tam pověšený pytlík s přezůvkama J. s nim otáčí. Neodpoví, jaké 

jsou jeho boty  

- "Čulat", chce jít na záchod, jde 

- jde se ven na zahradu, je zasmušilý, "pračka", "skákat", chce jít na trampolínu, ale 

když ho učitelka vyzve, nechce. Chvíli stojí, nakonec si jde sednout ke spolužákovi a 

panu zástupci na houpačku. Točí si rukou 

- "Točit, točit", vstal z houpačky a stále to opakuje, kňourá, "pračka", je hodně smutný. 

Když jdeme kolem školy, ukazuje na místnost s počítačema, chce pračku 

- jdeme dál do parku, "kákat", nevědí co chce, podle mě chce skákat na trampoline 

- stále opakuje “pračka” a “točit” a kňourá. Tváří se velmi smutně, ukazuje někam do 

dáli a říka pračka 

- přišli jsme do školy, v šatně se J. rozplakal, vážně mo chce pračku. Zouvá si boty, 

třepe nohou, musí mu je zout pan zástupce  

- ze šatny si to rychle namířil rovnou do třídy, "pračka, pračka" 

- lehl si ve třídě na matraci, kňourá, pláče, je smutný 

- pan zástupce mu říká, že mu pustí na počítači točení, paní učitelka na to, že to ho taky 

moc neuspokojí 

- sedí na matraci na půl žerdi a pije z flašky, vypil půl flašky 

- když se ho ptají, jestli chce to a to, na nic nereaguje, nedá najevo, zda to chce 

- "jít pryč", jí drobky ze země. Paní učitelka mu říká, ať jde k ní na počítač, sedí dál na 
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matraci 

- lehl si, vzal si ze skříňky dvě tvrdé obdelníkové karty, kouká na ně, stále leží na 

matraci, asi usne (12:00)  

- 12:30, J. usnul, budí ho, nechce vstávat, "nééé", pan zástupce ho tahá za ruce, s paní 

učitelkou ho zvedaj, jde za ruku dolů do jídelny, usadí se a čeká, až mu přinesou jídlo. 

Jí polévku, pak mu přinesli druhé jídlo, je koprovka, jí ji. V šatně jsem se potkala s 

maminkou J., která ho vyzvedává 

8. 29.2.2012, 8:25-8:35; 9:50-11:45 

- potkala jsem maminku s J. venku před školou, volá na něj, ať si pospíší, J. se courá, v 

šatně mu maminka sundává bundu, říká mu, aby si zul boty, pomalu si rozvazuje 

tkaničky, maminka mu pomáhá. Převlíká mu kalhoty, J. sedí a kňourá, "točit". 

"Bubu", maminka se ho ptá, co to znamená. Jde ještě na záchod a s maminkou jdou 

nahoru do třídy 

- jdu si ven popovídat s maminkou 

- do třídy jsem se vrátila v 9:50, J. dojídá svačinu, po svačině si uklidil tác a kelímek a 

dostal prášek 

- 10:00 jde se do počítačové učebny, J. má velkou radost, bude se moct dívat na pračku. 

Vstal, usmívá se, povyskakuje 

- Sedl si na své místo k počítači, paní učitelka mu na youtube pustila jak pere pračka. J. 

sedí a vklidu se dívá. Naskočil spořič, obrazovka je černá, J. na to nereaguje, jdu mu 

hýbnout s myší, paní učitelka mu tam dává další video. Paní učitelka se ho ptá, jak to 

vypadá s J. a pračkou, J. na ni nereaguje, dál se dívá, nenechá se vyrušit 

- "pračka, pračka", má puštěné video a stejně kňourá, dívá se na vedlejší počítač. Paní 

učitelka mu říká, že je tam pračka, že pere. Šimrá se učitelčiným palcem po ruce 

- "točit, točit, točit", ukazují mu, že se to na obrazovce točí, učitelky neví, co mu je 

- hladí se rukou po hlavě a kroutí s ní 

- už musí jít zpátky do třídy, "pračka, pračka", paní učitelka mu řekla, ať si dojde na 

záchod, hned jde 

- vrátil se ze záchoda, "pračka" a točí rukou v zápěstí, sedl si do lavice, má malovat 

sádrové vajíčko, má radost, usmívá se a třepe rukama 

- paní učitelka mu namočila štětec a dala mu ho do ruky, stále opakuje "pračka", paní 

učitelka mu říká, jak hezky zdobí vajíčko, je mu to je jedno, vede mu ruku se štětcem, 

říká mu, ať ty tečky dělá sám, chválí ho 

- má si vybrat další barvu, kterou bude malovat, vybral si bílou, tak mu učitelka řekla, 

ať si vyybere ještě jinou, vybral si zelenou a malují; říká "pračka" stále dokola a dívá 

se přitom na druhou učitelku, která sedí před ním 
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- usmál se a zakroutil na židli, když vajíčko učitelka odnesla. Má si vybrat, co chce 

stavět, má svou oblíbenou hru 

- vyhrnuje si tričko až nad prsa a zase ho spustil dolů, skládá, "pračka, pračka", 

učitelky mu říkají, že pračka bude za týden, dnes ji bude mít doma 

- culí se, poskakuje na židli, tetelí se (11:00) 

- přišla si pro něho paní doktorka, jdou spolu dělat alternativní komunikaci 

- vrátil se (11:30), speciální pedagožka ho chválí, že dobře pracoval a že vydržel 

dlouho pracovat. Při příchodu hned u dveří chtěl obejmout paní učitelku 

- paní učitelka po něm chce, aby jí ukázal zelenou barvu na kolíkách ze hry, vzal 

žlutou, nevnímá ji, skládá si po svém 

- jde na oběd, přišla pro něj vychovatelka, uklízí kolíky ze hry do krabice 

- na oběd jde společně s vychovatelkou, courá se ze schodů 

- má si jít umýt ruce, pustí si vodu na plný proud, má pod tokem vody ruce, baví ho to, 

má radost. Voda v umyvadle už je skoro po okraj, tak jdu k němu a říkám, že by ji 

měl vypnout, že voda přeteče, nereaguje, má z vody radost. Přijde vychovatelka, 

nemá na něj trpělivost a kohoutek chce vypnout, on ji chytí za ruku a nedovolí jí to. 

Dnes jsem se od jeho maminky dozvěděla, že má rád vodu, že se rád koupe ve vaně, 

tak jsem mu řekla, že půjde domů a tam si může lehnout do vany a pustit si vodu. 

Následně mi dovolil kohoutek vypnout a šel si sednout ke stolu 

- postavili postavili před něj talíř a nalili polévku, jí. Dostal druhé jídlo, je bramborová 

kaše, snědl ho a odnesl po sobě talíř. Dle slov vychovatelky nemá s jídlem problémy, 

jí dobře, umí po sobě odnést nádobí a jídlo si přinést. Avšak vychovatelka často nemá 

nervy, to po něm pak uklízet, když něco rozlije, tak mu jídlo často nosí sama 
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PŘÍLOHA C 

ROZHOVOR S OTCEM M. 

Dobrý den 

Já jenom ze začátku bych se Vás ptala na věci spíš do anamnézy, abych se dozvěděla víc 

o Vaší rodině a o M. hlavně. M. je první dítě, že jo? 

M. je druhé dítě a porod byl takový komplikovaný, trval dlouho a museli ho i oživovat. Jako to 

bylo takový, nechci říkat, že se to stává běžně, ale tyhle věci se stávají. Nebylo to, že by byl 

ňák dlouho v bezvědomí, něco takovýho to ne, tak se ňák to přihodilo. 

On se narodil v termínu, nebo před, po? 

Narodil se o pět týdnů dřív. Měl žloutenku, ale tak to je u těch novorozenců taky běžný, 

novorozenecká žloutenka, že jo, tak ňák no, poměrně rychle ho pustili domů, potom z 

porodnice. 

Takže on má ještě starší sestru? 

Má starší sestru, ano, o tři a půl roku. 

A tam je všechno v pořádku? 

No tak bylo to taky docela obdobný, taky ten porod byl obtížnější, měla, řeknu, LMD jí byla 

jaksi diagnostikována, měla diagnózu LMD, to se tak ňák postupem doby srovnalo, takže teď 

se dá říct, že jako po týhle stránce je jakoby v pořádku no. 

Během těhotenství nějaké komplikace byly? 

Asi tak jakoby, řeknu, tak ňák jak to bývá. To těhotenství nebylo... jak bych to řekl, někdy ta 

žena to prožije a ani o tom neví, že čeká to dítě, to zas néé, ale zas nebyly ňáký vysloveně 

stavy, nebo ňáký obtížný.. 

Kdy jste si tak vlastně poprvý všimli ňákejch zvláštností, řeknu to tak? 

On jako motoricky, i dnes se dá říct, že je bezproblémový, takže vlastně do ňákejch tří let, 

jsme vlastně nezaregistrovali dá se říct vůbec nic. Byl takovej hodně živej, ale jinak jako.. 

Ten vývoj probíhal normálně? 

Vypadal jako, ne nic nás nevarovalo. V těch třech letech děti tak ňák obvykle začíná víc mluvit 

a podobně, on ne.. doktoři nám říkali: "No tak je to kluk, ti bývaj pomalejší a že to dožene." 

Tak ňák se to zhoršovalo, ne zhoršovalo, prostě moc se nevyvíjel po týhletý stránce řeči, která 

asi v tý době se vyvíjí nejvíc, ale po stránce jakoby manuální nebo svým způsobem 

intelektuální, řekněme ňáký stavebnice, hry, tak to všechno jakoby zvládal jo, takže zas nebylo 

nic, co by varovalo. Až řeknu v takovym tom věku, kdy už se uvažuje, nechodil do školky jo, 

ale to zas nechodil spíš z důvodu nemocí atd. jo, oni jsou stejně ty děti hodně nemocný a my 

jsme měli ? skoro celý život doma, tak jsme si říkali, že bude chodit až před tou školkou jo ten 

rok, no takže vlastně.. v těch, řekněme, pěti letech už teda bylo vidět, že ňákej problém jako je, 

ale že zas jako diagnóza nebyla. Navštěvovali jsme, chodili jsme po různejch institucích, 

doktorech, ale vlastně diagnózu nám nikdo nestanovil, spíš to bylo, že třeba tam je zas ňáký 
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LMD nebo něco,, něco takovýho.. ale když sme šli například do Paprsku, k doktoru Šturmovi, 

Matějčkovi, sice ne přímo k nim, ale k ňákej těm jejich spolupracovníkům, žádnou diagnózu 

nám tam teda taky nedali. Oni tam dělaj hodně s dětma, právě třeba zrovna s LMD, ale 

autismus defakto neznají, jo. No a takže jako dali jsme ho jakoby ten rok před školou jsme ho 

dali do školky, s tím, že jsme jako říkali, že ten vývoj není v pořádku, ona to byla jakoby 

integrovaná školka a že teda ten vývoj není v pořádku a že budeme potřebovat jakoby větší 

péči. Takže oni vlastně řekli jo, je to integrovaná školka, je tady míň dětí, takže jako my se mu 

budem moct víc věnovat. Tam teda vyplynulo to, že vlastně nebyl schopný se zapojovat mezi 

děti. Chtěl mít svůj, svět jakoby, tam sám, vůbec jako obecně teda dodnes je fixovaný na 

domácí prostředí, jo, fixovaný na domácí prostředí ve smyslu že je mimo okruh lidí z rodiny 

nerad. Bejvala doba, že právě řeknu, do začátku školy nebo řekněme během školy, že třeba 

jsme jezdili hodně na vejlety a nevadilo mu to. Byl s rodinou a bylo mu jedno kde, teďka už 

nějakou dobu je situace, že nechce ani měnit prostředí. 

Já jsem teda zrovna byla ve škole před jarníma prázdninama, vím, že jsme se tam 

jenom bavili, jestli pojede na hory s tatínkem.. a tak.. a nevim, jak to nakonec dopadlo, 

jestli jste jeli.. 

To jako řeknu, ono vždycky je tak, že stropí scénu, že se mu nikam nechce jet a pak teda 

odjedem a vcelku to snáší dobře, s tím, že teda jako pořád několikrát za minutu se ujišťuje, že 

jako opravdu se vrátíme domů. Ale jakžtakž to zvládá.. školy v přírodě taky, vždycky jako 

večer předtim, když mu to oznámíme, vždycky s předstihem, tak jako nenene, za žádnou cenu. 

Ale pak je s tim ňák smířenej a ví, že se vždycky vrátil, jo takže, jako ve škole teda řikaj, že 

nemaj s nim problémy, nejhodnější dítě. 

To říkala paní učitelka, že tam je skvělej no.  

No takže, jo abych se vrátil k tý školce, to tam to prostředí nesnášel moc dobře jo a více méně, 

když někdo chtěl vstoupit do toho jeho světa z těch dětí, tak jakoby je i napadal. Jako nechtěl, 

neměl zájem, neměl zájem jako o společný.. no takže skončilo to tak, že na konci roku my jsme 

měli zájem, my jsme chtěli odklad pro něj. Jo to nemělo cenu ho někam.. ale neměli jsme 

diagnózu, že jo, takže jsme řikali, tak třeba ještě ten rok mu pomůže jo. No a takže my jsme 

pro něj měli odklad, chtěli odklad, no a na konci roku nám řekli, že už ho tam nechtěj, byť 

teda předtim nám ještě řekli, že s nim počítaj. 

V tý školce? 

V tý školce.. No a co teď. Nemáme zajištěnou školku na příští školní rok, už bylo docela 

pozdě, jo jako něco řešit.. no ale náhodou teda jsme objevili vlastně kontakt na Chotouňskou 

školu, takže vlastně.. a to byla zrovna doba, kdy jsme byli objednaný, dostali jsme doporučení 

do Krče, k paní doktorce Krejčířové jo, ta že by nám mohla pomoct. No a ta teda stanovila 

diagnózu zcela jasně. Za čtrnáct dní na to jsme šli do školy, jo a tam vlastně se dělaly taky 

testy a vlastně řekli nám to samý. 
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Dětský autismus teda? Diagnostikovali mu dětský autismus? 

No a divili se, že to víme teprv čtrnáct dní, proč nám to už někdo neřekl dřív. Ale ještě teda, já 

bych se maličko ještě vrátil. Ještě v tý době, když, jako v tý školkový, když se objevily ňáký 

problémy. Přes ňáký kontakty jsme se dostali do Motola, tam nám teda dělali rozbory, jak se 

to přesně řiká, ale víceméně brali nám krev a jestli tam nejsou.. 

Jako i vám rodičům? 

No rodičům, dceři.. 

Jo kvůli genetice jo? 

No, genetika. Jestli je tam genetická zátěž, i po předcích atd. Nic se nezjistilo, ta paní, snad 

byla profesorka dokonce, ta potvrdila, že ne, že autismus to být nemůže, že M. byl dítě hrozně 

milý, přítulný, kontaktní v tý době. 

To bylo před tou školou, před nástupem do školy? 

No, no no no.. že autismus to být nemůže. Jenže od tý doby už věda jako pokročila a dnes už 

se ví, že není jednoznačné, že při autismu je nebo není dítě kontaktní. No ale to řekněme byla 

stará škola, to byla starší paní, to byla stará škola. No a takže se dostal vlastně do školy. 

Takže vy jste chtěli vlastně odklad, že jo? 

Abych to shrnul. Nejdřív bylo tady to, to v Motole, tam se stanovovala genetická zátěž, jestli 

ňáká není, pak jsme byli u tý doktorky Krejčířový, ta stanovila dětský autismus. V zápětí na to, 

řeknu to byl rozdíl asi 14ti dnů, jsme teda museli řešit tu otázku, že skončil ve školce, a co 

dál.. takže jsme objevili tu školu, šli jsme do školy, tam jako si ho otestovali. Jo je to autista, 

zrovna se nám tady uvolnilo jedno místo, takže od novýho roku může nastoupit. Takže akorát 

nám to vyšlo. Šel tam vlastně jakoby do normální školy, v těch šesti a půl letech. Takže vlastně 

bez jakýhokoli odkladu, jo. No a ve škole vlastně ten, to první období, řeknu, první rok by se 

dalo říct, téměř celý, byl téměř bezproblémový, jo. Sice jako tam, byla ta změna jo, byl bez 

rodičů celej den atd.. jo ale jako dá se říct, zdálo se, že jako ten vývoj jde dopředu. A docela 

psal, vypadalo to i že bych moh začít číst, ňák s těma počtama maj obecně ty děti s postižením 

větší problém, ale ňáký pokroky tam taky byly. Jenže na konci prvního roku došlo k tzv. bylo to 

charakterizovaný jako epizodní deprese. Prostě nastal zlom, u něj je to možný, že to bylo 

vyvolaný ňákým vnějším vlivem, tam řeknu došlo k ňákým, ani ne ve škole jako takový, prostě 

on byl takovej, dítě takový rozutíkaný. 

To jsem se chtěla zeptat. Aktivnější byl jo? 

A chtěl jakoby proklouznout ze školy ven a ona ho tam zastavila jedna paní, manželka ho jako 

vyzvedávala ze družiny, a on chtěl proklouznout. “Nene, nesmíš, musíš počkat na maminku.” 

No a chytil ho amok, vlastně, to byl takovej vobrovskej záchvat, že je možný, nebo 

pravděpodobný, co nám říkal doktorka Krejčířová, že mu to vlastně nastartovalo tzv. tu 

epizodní depresi. A řikám ono by to asi stejně přišlo jo. A dá se říct, že od tý doby jako 

intelektuálně jde dolů. Že opravdu buďto jako nezvyšuje, nebo spíš klesá. To co uměl v tý 
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době, neumí dneska. No a řeknu s přibývajícím věkem, ale vždycky to je spíš skokový, vznikaj, 

jsou takový ty problémy, že chce bejt pořád v tom samym prostředí. Teďka jako zvyšuje se to 

napětí v něm, takže vlastně, předtím jsme nechodili, museli jsme začít chodit na psychiatrii a 

řešit to teda medikamentama. 

A to jak dlouho, můžu se zeptat, jak dlouho ty prášky používáte? 

No dá se říct, že po tý první třídě to vlastně ňák začalo, asi v průběhu tý druhý třídy, třetí. To 

už se nepamatuju, no je to hodně let že jo, tak těch šest, šest let to bude. To bysme se museli 

podívat doma do ňákejch těch lejster. 

Jojo, mně se jednalo o to, jestli to je tři roky nebo už dýl. 

No už je to dlouho. A řeknu, na něj ty prášky některý, některá medikace byla katastrofální, že 

se ten stav ještě zhoršoval. A tak ňák, ta která medikace se jeví jako optimální, má na něj vliv, 

že teda je hodně utlumený, že usne, usíná. I při těch nejmenších dávkách usíná.  

To vim, že se to vlastně měnilo, že před obědem, nebo po svačině dostával prášky.  

No on dostával po svačině prášek a družinu nám vlastně prospal. 

A doma nespal.. 

Doma no řeknu, doma v zásadě spal, ale teďka ten půl rok, co byl od září do prosince, tak 

vlastně nám přestal spát doma. Že se to muselo změnit, že teda sme mu přestali ty prášky 

dávat, aby nám spal doma. A teď teda má ňákou medikaci, ale ne tuhlec tu. Tenkrát se na to 

najelo z toho důvodu, že on měl.. řeknu, vloni měnil, minulej školní rok měnil učitelku, tak to 

proběhlo tak ňák relativně slušně, ale letos vlastně měnil družino, ale to stylem, že on 

přecházel vlastně z první družiny do druhý a z druhý ještě do třetí. To už na něj bylo vlastně 

moc, těžce to zvládal. Chtěl chodit vlastně pořád k tý jedný samý paní družinářce, jo. A kvůli 

tomu se pak dávaly tady ty prášky vlastně dopoledne, aby se jako utlumil na tu družinu no. A 

to mělo defakto tu vlastnost, že v tý družině spal.  

K tomu, že jste to vlastně řešili ňákýma jinýma medikamentama, napadl vás ňáký jiný 

druh terapie? 

Byli jsme osloveni léčitelku, na ní jsme měli reference, že minimálně neuškodí. To jsme 

vyzkoušeli, ale jevilo se to, že se to trochu zlepšilo, ale nevím, jestli to bylo ňákým jeho lepším 

obdobím. Jsou to věci, který člověk nezměří, já jsem technik, věřím spíš exaktním vědám. Ale 

jsou lidi, kteří na to věří. 

Máte zkušenost s terapií pevného objetí? 

No jéje, ta vůbec nefunguje. Byli jsme na přednášce tý paní, teď nevim, jak se jmenuje. 

Prekopová? 

To co jsem viděl, mně doslova vyděsilo. Dostat uměle dítě tady do toho stavu, jak říkám. Nám 

se to povedlo nechtě a mělo to zcela negativní tendenci. Na M. to v žádným případě 

nefungovalo. Vyzkoušel bych přetlakovou komoru, o ní jsem slyšel, že funguje. Ale tady nic 

takovýho není, to bych si musel vyrobit sám.  
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V té školce, jak jste říkal, že ty děti někdy napadal, stalo se někdy něco vážnějšího? 

Néé spíš takový to odstrkávání. Byla tam ňáká facka nebo něco, ony ty učitelky se pak už taky 

daly pozor. Někdo si s ním chtěl hrát a on neměl zájem. Stýkáme se určitá skupina rodin s tady 

tím postižením, on ty děti zná. Jsou tam i zdraví děti. On jak je zná, je schopný s nima i 

blbnout. Ale že by ňák cíleně, ňákou hru nebo tak něco, to ne.  

Měl ňákou oblíbenou hračku v dětství? 

Jo měl. Já řeknu v tom mladším věku, tohle období skončilo ňák před třemi lety. Že měl ňákou 

blbost fakt vysloveně, na kterou se upnul a s tou pořád chodil. Ňáký malý autíčko nebo 

plyšáčka nebo něco a ostatní ho nezajímalo. Hrál si, byl schopný i s ňákýma stavebnicema, 

lego jo, byl schopný si postavit ňáký domeček, autíčko. Jo dokázal se zabavit, skládal si 

puzzle, dřevěný skládačky. Dá se říct, že ho to bavilo a dokázal se zabavit. Ale skončilo to, dá 

se říct, jako když utne a teď ho nezajímá nic. On nemá nic svého, dá se říct, že má jednu 

knížku, kterou když už dělá něco, tak si ji vytáhne. Na chvilku si s ní prolistuje, prohlídne a 

pak ji zas odloží. Takže teď vlastně, denní činnost, když pominu školu, tak vlastně, přijdem 

domů, to už teda máme rituál, že má ňáký úkol. Ze začátku bylo obtížný ho přimět, aby ho 

udělal, teď ho je obtížný ho přimět, když už úkol nedostane, že úkol nemá. Že vysloveně 

vyžaduje ten úkol, ono je to vždycky ňáký psaní, počítání, nebo ňáká skládačka. Ale tím to 

skončí, a pak vlastně se nudí, otravuje. Nechce si nic prohlížet, nic stavět, jako žádnou 

intelektuální činnost nechce vykonávat.  

A se sestrou si někdy hrají? 

Dá se říct, že nikdy tam nebyl ňákej extra jakoby vztah, spolupráce. V mladším věku to bylo 

podstatně lepší, ale teď už dceři je osmnáct a ty nůžky se drasticky rozevíraj mezi nima. Takže 

on doma sedí, nebo chodí sem a tam, do večeře jo, pak se navečeří, chvilku se zas ňák 

ochomýtne a pak jde se umýt, umyju ho a jde spát. Jako soboty, neděle, jako bejvaly doby, 

máme zahradu. Bejvaly doby, kdy chodil na zahradu, pomáhal a tak. Teď už tam jen tak 

bezcíleně pobývá. Takhle to vypadá tak asi poslední tři roky. Ono to začalo tak ňák v období 

puberty. Začal u něj takovej ten neklid, pak to začalo přecházet až dá se říct do tý agresivity. 

Když po něm někdo chtěl a vyžadoval ňáký činnosti nezbytný, tak už si začal vymejšlet, 

vzpouzet se, do tý jakoby fyzický. Jednak jakoby napadá slovně. 

Slovně? 

Jako konkrétně ve smyslu, zvláště to obrací proti rodině. Nevim ze školy, že by měl ňáký 

takový, ale když mu něco chci a on nechce, tak „budu píchat tatínka“. Ale jako on to nemyslí, 

jako že by něco fyzicky vzal a píchal, ale pro něj to je způsob obrany. On nedokáže vyjádřit, že 

to nechce dělat jinak. Jo dokáže říct, že to nechce, že jo, ale řeknu vyspělejší člověk, nebo i 

dítě v adekvátním věku, ale normálně uvažující, dokáže ňák zanadávat jinak. On má prostě 

tady tu svojí. A včera zrovna se stalo, že po něm chtěla něco dcera, aby něco nedělal, jí to 

rozčilovalo nebo něco. Zrovna jsem přišel já do místnosti a on to obrátil proti mě jako, „budu 
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píchat tatínka“, jo přitom já jsem po něm v danou chvíli nic po něm nechtěl, prostě já jsem 

ten objekt zla jo. No ale jako přerůstá to teda občas i do té agrese už fyzické, s tím mají 

zkušenosti teďka ve škole. On se projevuje, že škrábe. Já nevim, asi ste možná viděla 

poškrábané ruce tam. 

Ještě nějak jinak se projevuje agresivně? Že by něco dělal? Kouše? 

Musim jako zaklepat, kromě škrábání, já vždycky říkám žádnej kontakt, když vidíte, že se 

dostává do ňákýho takovýho stavu, mít ho od těla. On teda chce kontakt, chce teda ublížit a 

ubližuje tim škrábáním. Řeknu doma jako dlouhá ruka, udržuju si od těla. On teda to obrací 

proti sobě jo, kouše ten prst a to zápěstí. To je vidět, že jo. 

A že by kopal, nebo mlátil? To on nedělá, on prostě vyloženě škrábě? 

Já jako s tím zkušenost nemám, možná ve škole někoho kopnul, ale že by to dělal. Vůbec 

nevím, jaká ta situace byla, jo, jenom jsem to zaslechl. Ale doma vlastně jinou, jako že by 

přišel a někoho bouchnul, ne. Doma to opravdu to vybíjí tím, že chytá ty ruce, jako má snahu 

lámat, jako obracet prsty jo. Ale říkám, já se ho snažím držet od těla, dcera ta vždycky uteče, 

manželka takovou sílu nemá, ale ta s nim teďka tolik nepřijde do styku. Když přijdem z práce, 

tak ho mám na starosti já a večer už těch stavů jako hysterických není tolik. 

A že by třeba ničil věci, nebo něco podobnýho, to ne? 

Ne. 

A sám sobě? Kromě toho, že se kouše do toho zápěstí? 

Ne. Měl jednou jedinkrát, že párkrát bouchnul hlavou do zdi, měl ňákej horší stav. Ale že by 

to dělal standartně to ne.  

A jak dlouho mu to tak vydrží většinou, tady ten stav. Dá se rychle uklidnit? 

No říkám, je to různý. Záleží od toho stavu toho vytočení, jak moc se od něj jako důsledně 

třeba vyžaduje ňáká činnost, nebo něco co je potřeba. A jak mu to je nebo není po chuti, jak 

on je nebo není naloženej. Řeknu, jeden den to udělá bez problémů a druhej den tu samou 

činnost totálně jako blokuje a dostane se do ňákýho takovýho stavu. 

A jak vy na to reagujete? Necháte ho bejt, že to dělat nemusí nebo..? 

Je to zas individuální záležitost, nedá se to paušalizovat, že vždycky. Rozhodně nemůžu říct, že 

vždycky trvám na svým, protože to je někdy kontraproduktivní. Záleží na tý situaci. Protože 

vim, že jemu ten stav nepomůže a že on se z něj nepoučí. On jako vlastně dodnes měl, v tý 

době kdy byl menší, uměl, když něco chtěl, poprosit, jo. Ale potom od ňáký doby neumí 

poprosit. Já se snažim, vždycky řeknu, M. to se říká jinak, a když tohle to řeknu, tak jako 

poprosí. Ale sám od sebe, když něco chce, nikdy neřekne prosím. Takže jako vidím, nejsem 

schopný říct, jestli se to někdy zlomí, že když něco chce, že má říct prosím. Ale je to stav, 

kterej trvá zas ňákejch těch šest let a nepoprosí. Byť při každý jeho žádosti řikám, to musíš 

říct jinak. 

A on se někdy rozčílí i při tady tom? 
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Tak při tomhle zrovna ne. Je otázka, řeknu, on není zas tak hloupej, jestli to pro něj není 

způsob hry. On jako ví, že to říct musí a schválně to neřekne a čeká až já ho na to upozornim 

jo.  

On jako vyvolává komunikaci s vámi, že jo? 

Způsob komunikace, určitě.  

Většinou teda začne takhle vyvádět, když se po něm něco chce, nebo z ničeho nic? 

Není to vždycky, někdy bez problému udělá. 

Já myslím jako, co způsobuje většinou ty jeho ataky? 

Dost často si něco usmyslí, že něco chce a ono to je nerealizovatelný že jo. Nebo nechce mu 

člověk v danou chvíli vyhovět. Pak samozřejmě není po jeho a on se vytočí. Ale jak jsem říkal, 

zas záleží na tom, v jakym on je zrovna rozpoložení, protože někdy to přijme a někdy to 

nepřijme. Jo ale určit, jako že teď je v tom stavu, že to přijme nebo nepřijme, nedokážu. Jako 

ano, když vidim, že je v napětí od samého rána, tak vim, že to nepřijme, ale někdy je v pohodě 

a přesto to nepřijme.  

Ale jako většinou reaguje negativně, jen když po něm někdo něco chce. Jako že se 

nestane, že by si udělal úkoly a najednou na někoho začal útočit, to ne? 

Ne to ne, takhle jako. 

Většinou je to ňáká jeho reakce na to, že mu někdo dejme tomu nabourává ten jeho svět 

a chce po něm něco, co on zrovna dělat nechce, je to tak? 

Nono, a někdy jako si do toho světa nechá vstoupit a někdy ne. 

Chápu, že je to těžký poznat. 

Cítíte, že jak přišel do tý puberty, že by se to ňák zhoršovalo? 

No vypadá to spíš že jo no. Tak oni nás předtím jako varovali, ta psycholožka, nebo 

psychiatrička teda, ta nám to říkala, že s tou pubertou se to zhorší. Jako jo, dá se říct, že ten 

zvýšenej průběh puberty je teď druhym rokem a jako je to spíš horší. Ta agrese se zhoršila.  

Já třeba na něm nepozoruju takový ty pubertální projevy, co třeba je vidět u některých 

jeho spolužácích. 

To je dáno tim jeho mentálním vývojem, on má kamaráda, downíka a u něj jsou vidět ty 

pubertální hlášky, projevy, odsekávání a takhle jo. M. je prostě jinde, tohle u něj jako není. 

Ale zas je tam jako ten vzdor, kterej on projevuje tou agresí. Kdy nechce jako dělat, to co by 

bylo zrovna potřeba, aby udělal.  

Když byl malý tak jako ten tělesnej kontakt, že by se přišel za vámi pomazlit a tak? 

Dá se říct, že od rodičů a známých lidí to vyžaduje. Problém je, že takhle někdy příde, zvlášť u 

lidí, ne k rodině, a jako zaútočí jo. A ten druhej to nečeká. V tu chvíli v něm ňáký to napětí 

bylo a on si to na tom člověku jako vybije no. Ale.. 

Ale jako v tomhle hledisku se vyvíjel normálně? 

No až jako řekl bych, až s přemírou jo.  
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Byl jako hodně mazlivý dítě? 

Jo. Vlastně on i teď v tý pubertě se chce mazlit jako to malý dítě pořád. Je to daný i tim 

mentálním stupněm vývoje, který se zastavil, dá se říct. Pořád se chová jak to tříletý nebo 

čtyřletý dítě, který se chtělo mazlit.  

Ta řeč, ta se.. 

Zhoršila. 

Zhoršila, ale do těch tří let se vlastně, jste říkal, že to bylo jako v normě? 

No on jako byl opožděnější, ale nebylo to tak markantní. Začalo to být markantní až před tou 

školkou, nebo v tý školce, kdy už by měl jako pořádně mluvit, tak on s bídou holou větu, to 

dodnes že jo. „Já něco.“, nebo „Já chci něco.“ 

Ta motorika, to jste říkal, že byla úplně v pořádku. Jemná i hrubá? 

Jo to i ve škole vám určitě řikaj. Chodí tam na keramiku, to je jediný k čemu se tam dokáže 

přimět, jako k ňáký činnosti. A když už jako překoná ten odpor, že tam musí jít a je jako v tý 

dílně, tak jako jsem slyšel jenom chválu zatim. On kdyby nemusel, tak by tam nechodil. Není 

to, že by ji měl rád, nic takovýho teď nemá. Ale má k ní nejmenší odpor. Zná tu činnost. 

Já bych jako u něj to nenazývala úplně agresivním chováním, protože tam není vidět, že 

on by chtěl někomu záměrně ublížit.. 

To ne, on si vybíjí frustraci, tady tim, tou agresí. Jeho vnitřní napětí. Zas je teda problém 

v tom, že tohle nejde utlumit práškama. Práškama jde utlumit plošně, ale to by u něj 

znamenalo, že 90% doby prospí, jo 10% bude ňák činnej. A právě ve chvíli, já tomu říkám 

špička, ta agrese, tak už zas jako nic nefunguje. To by musela být ňáká injekce, podanej ňákej 

prostředek, aby se to okamžitě projevilo. Protože v danou chvíli, když se mu dá prášek, tak 

zaúčinkuje za dvě hodiny a to už on je sám od sebe jako uklidněnej.  

To by chtělo ňákou činnost, čim ho zabavit, nebo čim by ze sebe dostal tu energii. 

To by bylo optimální, ňákou místnost, kde on by se vyřval, někde třeba v ňáký tělocvičně. Ale 

to už je v ňákým stavu, kdy nic nechce. Jo, on se zacyklí a ať se mu vyhoví nebo nevyhoví, 

všechno je špatně. Říkám, nejlepší v tu chvíli ho někam zavřít a nechat ho tam, ať se prostě 

unaví tim vyvztekáním se. 

A jako ještě ňáký jiný problémy, třeba s jídlem, se spánkem?  

No takhle, dá se říct, že co se týče spaní, až na jedno takový kratší období, kdy on v noci ňák 

nespal, asi před třema rokama, asi týden nebo 14 dní to trvalo, že on vůbec nechtěl spát. 

Docela takový hektický. Tak se s paním problém nebyl. Já to řeknu takhle, v zásadě s ním 

nebyl problém se spaním ani tady v tý době, jak jsem říkal, jo. On třeba usnul v jedenáct nebo 

o půlnoci a ráno vstával bez problému, ale byla to zátěž pro nás. Dneska řeknu v těch devět, 

když usne, tak člověk aspoň chvilku má pro sebe nebo pro zbytek rodiny, jo. Jinak zaměstnává 

celou dobu, nechce bejt sám, pořád ho máte za zádama a pořád jako něco jakoby opakuje ty 

svoje věty pořád dokola. Jednu větu prostě šestkrát za minutu řekne, tu holou větu 
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samozřejmě, řeknu nesmyslnou úplně, nebo smyslnou, ale pro něj, že jo. A když vám to řekne 

opravdu šestkrát za minutu, 60x za hodinu a já nevim, kolik hodin to trvá, tak to už jako.. 

Takže on když přijde domů a v podstatě nemá žádnou činnost, tak i tak on tam 

nedokáže být sám. Nesedne si, pustí si televizi. Prostě pořád vyžaduje vaši přítomnost? 

Je výjimka, že jakoby se pustí ta televize, řekne se, budeš se dívat, on řekne jo. On se teda 

dívá, je u tý puštěný televize, chodí si tam nebo něco, ale vlastně tomu nevěnuje moc 

pozornost, ňáký večerníčky, pohádky, pro něj to je příliš abstraktní. Ještě teda, například teda, 

pro něj jak jsou ty losování sázkový s těma kuličkama. Tak to je jediný, on zná kuličky, jo a že 

teda to dávaj, tak to se díval.  

Protože je to furt stejný, že jo? 

Je to furt stejný, jsou to kuličky. Ale ňáký postavičky animovaný. Sem tam někdy ňákej 

loutkovej večerníček, kde ty postavičky jsou jako lidi třeba. Eventuélně třeba ještě Kouzelná 

školka, s Michalem. To bylo období, že byl schopnej se na to chvilku dívat jo. Eventuélně 

Kostičky s tim klaunem. Takže takovýhle věci jako ještě někdy, jo když má hodně dobrej den, 

což není moc často, tak třeba jako třeba že tu hodinku jako. Ale to už si nepamatuju, kdy to 

bylo naposledy. 

Jo a jídlo? To je v pořádku všechno? 

Jo a o jídle, tak jsme mluvili o tom spaní, že teda v zásadě dobrý. On jako miminko, tak byl 

zlatej. On teda byl kojenej relativně dlouho, jo, ale řeknu po tom, už takový to přikrmování, 

nevim, kdy to mohlo skončit. Ale bylo to takový přirozený, všechno šlo přirozeně jo. On, třeba 

co se týká nočníku, začal chodit úplně normálně. Řeknu, standartně, průměrně, možná 

nadprůměrně, velice rychle se to naučil. Naučil se to zcela jako běžný dítě. Co se týká spaní, 

tak celkem brzo jsme ho naučili, že nechtěl v noci jíst, jako kojit, že opravdu vydržel už šest 

hodin spát v kuse. Měli s dcerou jako společnej pokojíček, on jako brzo se to naučil. Brzo šel, 

jako to řeknu, jako od mámy a sám a nebyl problém. V tomhle tom byl opravdu šikovnej, 

možná nadprůměrný. Se spaním nebyl problém. Byly tam jako problémy, jako že se počůrával, 

už jako v době, kdy by se neměl počůrávat. Ale to se tak ňák, ony obě děti s timhle měly 

problém, ale ňák to odeznělo. Urologický problémy to nebyly vysloveně, nebo ňáký psychický 

nebo nevim, ale to odeznělo. No a jídlo, abysme se vrátili k tomu jídlu. Jedl spíše méně, 

vždycky, bejvaly i období, že byl problém do něj jídlo i dostat, ale to je i u zdravých dětí tady 

to. Teď s pubertou, s prominutím, žere. Jako von se během půl roku snad o dvacet čísel vytáhl 

a zesílil. Opravdu to je tou pubertou vlastně.  

Takže jako žádný jiný problémový chování, než teďka ty agresivní ataky nejsou? 

Ne, jako problém třeba s tim jídlem jo. On se upnul ke kečupu. Ale je schopnej si ho dát i na 

buchty jo. On je schopnej tu velkou lahev během dne zlikvidovat. 

Dá si ho i samotnej? 



 26 

Jo, on si vezme talíř, on si to na to kydne a jí to po lžičkách. Ale to už trvá roky, klidně tři roky 

to může trvá, člověk si to nepíše, ale trvá to dlouho.  

Ale jinak ňáký další projevy problémového chování ne? Třeba ňáký sexuální aktivity? 

Jo jasně, takhle. Řeknu, zatím jako defakto nic. Jako má ňáký tendence, jako že si strká ruku 

jako do kalhot, nebo takhle. Ale jak bych to řekl, více méně si jenom hraje, není to za účelem, 

že by se chtěl vzrušovat. Nevim, jak to bude probíhat dál. V rámci tady toho shodou okolností 

jsem navštívil přednášku, jmenovalo se to ňák sexuální život postižených dětí, eventuélně už 

starších lidí, ale jednak jemu nemá smysl něco vysvětlovat. Není mentálně na tom tak, aby to 

pochopil. Ale řikám, za tím u něj ňáký projevy jiný než tyhle nejsou.  

Jak u něj do těch tří let vypadala hra? 

Dá se říct, že měl ty stavebnice, ňáký jednoduchý skládačky, to u něj bylo dobrý. On se teda 

nechtěl kamarádit. Jako u nás doma tolik dětí v jeho věku nebylo, takže z toho usuzovat nešlo. 

Takže spíš jenom ta řeč. Tulil se, takže to nám říkali, to určitě autismus nebude.  

Manželka pracuje jako? 

V chemický laboratoři pod Akademií věd, vystudovanou VŠCHT má. A já mám strojárnu, 

strojní inženýrství. Ona měnila zaměstnání, před třema rokama začala zase pracovat. Já jsem 

taky měnil, takže se mu můžu teď věnovat více já. 

Ještě jak jste říkal, že manželka byla na rizikovém těhotenství, to byla s dcerou? 

To byla s dcerou.. no s M. byla doma tak jako tak. To byla při dceři ještě doma. A to rizikový 

to bylo daný tim, že bylo jí blbě, když to řeknu takhle, tak jak bejvá. A musela by dojíždět, že 

jo hodně, do toho Motola. Takže jí to jako by. Nebyly to vysloveně problémy, ale bylo to 

z hlediska situace, že to vyplynulo. Nebylo to že by celý těhotenství bylo, až ke konci.  

S tim agresivním chováním mě napadá, že on bude starší a větší.. 

To nám na tý psychiatrii vlastně říkali, že se to spíš s tim věkem zlepší. Může se to zlepšit a 

nemusí.  

Když na vás útočí, myslíte, že chápe, že je to špatně? 

Já si myslim, že jo. On vypadá tak jako provinile. Ale já nevim, jestli to nemá ještě jako víc 

sebedestruktivní účinek, že se cítí provinile, že se dostane do tý smyčky. Ale myslim, že ví, že 

dělá špatně. Ale to jeho nutkání je někdy silnější. Někdy si to neuvědomí, ale uvědomí si to, až 

když mu to je připomenutý. Někdy podle mě škodí vědomě. On ten důvod má, jenom my ho 

nevidíme. On má svůj vnitřní důvod, kterej mi nevidíme a on to neřekne. Ne, že by chtěl jen 

ublížit. Ale co se v něm děje. Někdy to vim, něco po něm chci, tak to vim, ale někdy to nevim. 

Někdy to je vidět už ráno, když vstane, že bude dobrej den, nebo bude horší den. A někdy se to 

zvrtne. Ve škole jde spíš dolů. Jediný co jsem z tý školy postřeh, že mělo ňákej výsledek, je ta 

hudební výchova nebo co to je. Že si brouká ňákou melodii. Sám doma ho něco osvítí a začne 

si ňákou písničku.  

Mě určitě napadne ještě plno věcí, až odejdu. 
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No kontakt na mě máte, tak se můžem ještě sejít. 

Děkuji. 
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PŘÍLOHA D 

ROZHOVOR S MATKOU J. 

Já bych si nejdřív zjistila ňáký věci vlastně ohledně anamnézy a takový ty záležitosti 

ohledně J. dětství, porodu a tak.. 

Jak vlastně to těhotenství probíhalo, jestli bylo všechno v pořádku? 

Hm těhotenství od začátku bylo rizikové, vlastně v šestým měsíci jsem byla v porodnici, ležela 

jsem tam týden na udržení. No a vlastně od začátku to bylo rizikové těhotenství.  

A z důvodu jakého? 

To se tenkrát nevědělo, i dělaly se testy, nic se nezjistilo, jako nenapadlo by mě, že bude ňákej 

takovejhle problém. No a potom J. se narodil předčasně, kvůli ozvům srdce, takže, ale ne moc 

takže.. 

Takže ten porod byl vyvolávaný? 

Ano ano, bylo to vlastně deset dní před termínem. 

Tak to není ještě tolik asi.. 

No a asi porod trval dlouho, mně připadal jako kluk hodně modrej. No ale jako vod začátku 

narození byl zpožděnej, zpožděnější. Co bych řekla, že jsem ho kojila tři měsíce a začal chodit 

až před druhym rokem. Chodila jsem s nim na.. teďka si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje 

ta terapie.. prostě reflexní body, aby.. 

Vojtova terapie? 

Ano, ano. Tak to jsem s nim dělala.  

Takže to chození to byl takovej už ňáký první příznak, že něco.. teda oni ti chlapci bývaj 

o něco opožděnější.. 

No ano, jako nechtěla jsem si to dost dlouho připustit, že bude něco vážnějšího. Až tak skoro 

ve třech letech mě poslali do Thomayerky, že prostě špatně usínal a vlastně vůči ostatním 

dětem vypadal jako hodně vopožděnej. Takže tam mu vyšetřili zrak, sluch, dělali mu CT hlavy 

a prostě tam mi poprvé řekli, že je autista.  

Takže ve třech vlastně mu stanovili tu diagnózu..? 

Protože dřív jsem si to prostě nechtěla ňák připustit, nebo myslela jsem si, že je problém 

někde jinde. No takže k nám začala docházet, teďka nevim, jak se jmenuje ta služba. Prostě 

pani a dělali jsme s nim, prostě neuměl jíst lžící. Takže dělali jsme s nim postupy, jak zvládat 

ňáký úkony. Vlastně všechno je se všim spojený, tak do toho kyblíčku nabírat lžící a dávat to 

do toho, prostě aby věděl, že normální lžíce se veme a dá se do pusy, takže do tý doby jsem ho 

krmila já. No potom jsme šli do školky. 

To chodil kam? U vás v B.? 

No z B. jsme. Takže jsme šli do školky do jedný, tam řekli, že ne, ale byla tam.. měli jsme 

štěstí, že tam byla speciální.. ne byla školka normální spojená pro postižený děti. Měli tam 

třídu pro postižený děti a řekli, že mi ho vemou ve třech letech. Ale ještě než do ní nastoupil, 
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tak dostal salmonelu, takže šel až ve čtyřech. No a tam vlastně, jsem ho tam vodila na čtyři 

hodiny, tam nespal. Vlastně ráno jsem ho přivedla, měl snídani a svačinu a večer oběd. 

Oběd měl taky doma nebo? 

Ne ve školce. 

A vy jste v té době měla už dceru? 

Ano. 

A ta je o kolik mladší? 

O tři a půl. 

Takže ta byla vlastně miminko v tý době, půlroční. A tam je všechno v pořádku? 

Ano. To jsem si dala vyšetřit pupeční vodu, jestli je to všechno v pořádku, ale neřekli mi nic 

na to, jako žádnej problém.  

A jiného sourozence J. nemá? 

Ne. 

Takže první těhotenství vlastně? 

Ano. 

Chodil teda do školky, do té speciální třídy. A ňáký problémy tam, třeba v sociálních 

vztazích, s těma ostatníma dětma? 

On nenavazoval kontakty, vlastně koukal okolo. 

Hrál si třeba s něčím? 

Jeho největší záliba byla dávat něco do kyblíku a zase to vysypávat, ale on se nemohl od toho 

vodtrhnout, takže nevěděl jak hru ukončit, tak prostě se začal vztekat, bouchat hlavou do 

země. A vlastně on dostával léky, jmenuje se to Encephabol, je to na vyzrávání ňákých částí 

mozku. Ale on si zase nedokázal odpočinout. Byl hodně bdělej, aktivní a nedokázal si 

odpočinout. A už že se nevyspal, tak byl protivnej, mlátil sebou, vzteklej byl. Takže pak 

nakonec jsme to vysadili. Měl hodně záněty středního ucha. 

Jak on si to uvědomoval ty záněty? Protože mnoho dětí s autismem si to neuvědomuje 

ňákou bolest hned.. 

To si myslim, že to bylo úplně naopak. On vlastně bouchal hlavou a tak jsem poznala, že se 

něco děje. U něj, on když se umazal, tak mu to strašně vadilo. Vlastně když se narodila dcera, 

tak koukal na ní, na nás jak všechno děláme a myslim, že jemu to hodně pomohlo. Protože jak 

ona se vyvíjela, tak on to od ní odkoukával a vlastně to ňák pochopil. 

Takže se vyvíjel s ní, ačkoli byl třeba o tři a půl roku starší. Takže byste řekla, že mu 

třeba narození vaší dcery ňákým způsobem pomohlo? Mají k sobě ňáký vztah teďka? 

Myslim si, že je uzavřenej, ale že mu pomohla se prostě otevřít. I já jsem se s tím musela 

smířit, že J. je postiženej, že to bude jiný. Hodně jsem si dávala vinu, ale vlastně trefila jsem 

na lidi, který mi hodně pomohli a dokázali mě nasměrovat. 

To určitě hodně pomůže.. To byli lidi se stejnou zkušeností? 
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Spíš jako lidi ve školce.. 

Že měli pochopení pro vás.. 

Ano a vlastně do tý školky, co jsem chodila paní řiditelka měla spojení na tuhle tu školu, tak 

mě sem doporučila. Nejdřív jsem se zděsila, že budu jezdit s malym klukem tak daleko, spal ve 

vlaku, vyšli mi vstříc, že tady nebyl tak dlouho, že jsme jezdili domů dřív, no. On rád jezdí, 

nerad je doma, když někam nejedeme, nebo to.. 

Takže jezdíte na různý výlety s J.? 

Jezdíme k babičce, ale když jedeme třeba někam jinam, nejdřív si to musí, nedokáže to 

pochopit, takže prostě musí to ňák přetrpět, aby to ňák.. 

Aby si to zpracoval teda dopředu tady to, tu informaci.. 

Taky jsme měli vobrázky, učili ho přes vobrázky, vlastně kam pude, aby nebyl ten prvotní 

vztek, že prostě nechce někam, kam to nezná. 

A to tady tu obrázkovou metodu, tu knížku používáte do teďka? 

Teď už ji nepoužíváme. Ale mám kamarádku, tam jezdíme vod malička, on si tam našel svý 

místo a když jezdíme na známý místo, tak prostě má z toho radost, no.  

A ještě jenom k tý školce jakoby nejevil zájem o jiný děti a když děti jevily zájem o něj, 

že k němu třeba přišly si hrát, tak na to reagoval jak? 

On je odháněl od svých hraček. On měl svojí hračku, s tou se zabavil, koukal vokolo, ale.. 

A tehdy to teda ještě nebyly ty točitý věci, který vlastně teďka ho celkem fascinujou, 

vlastně pračka a takhle.. to začlo kdy tak zhruba? 

Já myslim, že pračku měl rád asi vod malička a když jsme šli třeba vokolo elektry, tak jsme 

tam museli zajít, protože jsme se šli kouknout na pračku a postupem času si na to lidi zvykali, 

„Á vy se jdete kouknout na pračky!“ Tak to šlo, někdy prostě když jsem měla naspěch a 

nechtěla jsem tam zajít, tak prostě jsme se museli pořádat se vztekem ňák. Ale postupem času 

tohle ustupovalo, že nemusí teďka vlízt do každý elektry. 

Se vztekem, jak on ten vztek dával najevo, jak na to reagoval, když se mu něco nelíbilo? 

Ječel, bouchal sebou, no jako lidi, který to nechápou prostě na to koukaj špatně, že si ho 

neumim vychovat a takový, no.. 

J. žije i s tatínkem v domácnosti? 

Ano, máme úplnou rodinu. 

A ten program váš je, že ráno sem odvedete J., pak ho vyzvednete, jedete domů? 

Ano. 

A doma dělá co zpravidla? 

To spíš odpočívá, protože vlastně ráno vstáváme v půl šestý než sem dojedem, pak přijedem 

domů, spíš je to taková odpočinková. 

A k sebeobsluze.. J. se nají, převlíkne? 
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Furt ho musim dirigovat, furt nad nim musim stát. Postupem času se naučil, že si musí o věci 

říct, takže když něco chce, tak teďka má asi padesát slov, tak řekne jedním slovem co chce, 

třeba napít, nebo že chce pohádky. Tady má logopedii, zatim nedostává úkoly domů. 

Ještě teda doma, co ho tak baví, co dělává? Hraje si s něčím, kouká na pohádky? 

Má ty točitý věci, věci co se točej. On si točí s čímkoli, třeba má ňáký kolečko, tak ho roztočí, 

nebo si točí s poklicí. Nebo má knížky, tak se kouká na knížky, když si ukazujem, tak zkouší 

říkat, no a.. když jsme u babičky.. (potřebuje se vysmrkat, už to nedopovídala) 

Ještě se vrátíme k tý škole, sem nastoupil v kolika letech? 

V šesti, sedmi letech. Vlastně on je narozenej na přelomu roku. A to první rok chodil do já 

nevim, do nultýho ročníku nebo přípravky nebo tak ňák a potom tady mají psycholožku a ušila 

mu na míru, jak ho budou vzdělávat, jak s nim pudou. 

Ňákej individuální plán vlastně stanovili. 

A třeba vidíte ňáký pokroky tady ve škole? 

Určitě, jde nahoru, i když minulej rok byl spíš takovej skluz dolů, protože šel do puberty, 

objevila se u něj alergie a vlastně jako všichni říkaj, že začínaj pracovat hormony a že vlastně 

všechno se mění. Vlastně do tý doby byl bez léků a teď dostává, dostává léky na zklidnění, ale 

teďka nevim, jak se to jmenuje.  

Ono to bude asi v tý jeho složce že jo? 

Nonono. Po svačině dostává prášek a na noc mu ho dávám. Vlastně ono ho to zklidní a hodně 

mu to pomohlo. Alergii má na břízu a ňáký kvetoucí kytky jarní. Zatim kapu do očí a až to 

začne, tak si mám dojít pro léky. 

Řekla byste, že ňáký to problémový chování, ňáký ty výbuchy vzteku se u něj objevily už 

v té školce? 

No on vlastně do dvou let byl strašně hodnej, jako jsem o něj nevěděla. A potom vlastně, jak 

se vyvíjej ostatní děti, poznávaj všechno, začnou mluvit, začnou se ptát, ale von ne, von 

nedokázal asi.. myslim si, že je to všechno v komunikaci, že si nedokázal říct o něco, co mu je, 

spíš jsem musela všechno vytušit, co mu je. 

A kdy začal mluvit, první slova třeba se objevila kdy? 

Von jako i když nemluvil, i když nepoužíval slova, tak jako miminko von ty svoje slabiky nebo 

něco říkal, ale potom jako kdyby to ustalo. Tak na něj mluvili všichni, řekni máma, řekni táta 

a takový. Nevim, myslim si, že se dorozumíval jinak než mluvením, ale jako slova, slova 

používá spíš teďka, je mu třináct, no tak, jestli předtím desátym rokem, možná ještě dřív. Jako 

když si to nenapíšu, tak to zapomínám. 

Jasně, takže to byl ňáký příznak, že se něco děje, když vlastně do těch tří let nepoužíval 

slova. 

Ano, ano, a chodili sme vlastně k doktorům, na neurologii, odtamtaď mě poslali do tý Prahy. 

K psychologovi jsem zatím nechodila, protože asi tři roky za mnou docházela paní Stlosková, 



 32 

vlastně se mnou dělala tlaky, úkoly podle bodů. Jak to tady dělaj, takže jsme dělali úkoly 

s nim, jsme skládali věci. 

Takže jste dělali ňák tu jeho motoriku, jemnou i hrubou. 

Ano, ale já teď nevim, jak se jmenuje ta služba. 

To nevadí. Takže jste s nim doma pracovali, snažili jste se ho rozvíjet. 

Hm, hm.. jako když jsem jezdila s J. do školky, vlastně jezdila s kočárkem, tak jsem si pořídila 

stupátko, protože on hrozně pomalu chodil. 

Takže jste ho vozila na kočáře.. 

No vozila jsem ho na kočáře. A když se narodila holka, tak von nedokázal pochopit, že von na 

kočáře jezdit nebude, vlastně jsem ho vozila na sedačce, vlastně mu tam.. to už vlastně byla 

dcera větší, že mu tem lezla sestra, tak to mi utek do silnice, to před nim zastavovalo auto, 

dostal na prdel. 

A teď třeba doma ňáký problémy se spaním, s jídlem? 

S jídlem vůbec nejsou problémy. 

Ani nikdy nebyly? 

No, vždycky jsem měla strach, že málo pije, vlastně jsem mu to usnadňovala, dávala jsem mu 

to do lahve, aby se napil, vždycky jsem mu odměřovala, aby vypil dost. Teď je jedno, co pije, 

teďka pije prostě to, co před nim stojí, to vypije. Jídlo.. 

Má třeba oblíbený něco, že by toho mohl jíst kvanta? 

Teďka jako jí všechno, ale spíš babička mu chce přilepšovat, tak já se zlobim, aby to spíš 

stáhla, protože je silnější, takže jí dobře. 

A nevyžaduje třeba, aby to byla ňáká struktura jídla, třeba jenom kašovitý? 

Ne vůbec, jí všechno, ale akorát, když jsme třeba byli venku a dostal dost, tak doma vyžadoval 

oběd. On nepovažoval jídlo z venku, že je to oběd, prostě museli jsme se domů vrátit na oběd, 

nebo si někam sednout, že to je opravdu oběd. 

A teďka už si zvyknul, že ve škole oběd má, takže doma už ho nevyžaduje? 

Ano. 

A s tím spaním? 

S tim spaním to bylo špatný, když bral ten Encephabol, tak nemoh zabrat a vlastně. To sme 

třeba se tejden nevyspali, on celou noc seděl a kejval se, pak sme měli zlost na něj a on byl 

nevyspalej, protivnej, takže k ránu, snad ve čtyři hodiny usnul, manžel vstával v pět do práce, 

takže to byla docela krizovka. No potom vlastně sme řešili vysadit ten lék, vlastně dostal lék 

na spaní, já nevim, jak se jmenujou ty léky, ale prostě chvíli ho bral. A vlastně hodně se 

zklidnil a pak jsme vysadili ten prášek a bylo to dobrý. 

Takže teď není problém se spaním? 

Teď ne, ale bejvávaly doby, ale to byl mladší, že ráno začli pískat ptáci a on se zbouzel, tak to 

taky nedospával. Jo a taky asi do deseti let dostával plínu na noc, protože jak měl problémy se 
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spaním, nejdřív jsem ho zkoušela probouzet, aby chodil na záchod, ale pak nemoh zabrat, 

takže sme to nechali, tak do deseti let. Von pak nesnášel ty plíny, protože mu v tom bylo vedro, 

nebylo mu to příjemný. A vlastně jsem dávala pod něj tu deku, jak je ze spoda igelit, navrchu 

je prostěradlo, když se náhodou počůral, tak se to vypralo. Ale to vopravdu do deseti let měl 

plíny. Přes den ne. 

On si řekne, když potřebuje? 

No. 

Je třeba mazlivej, nebo když byl malej, že se chodil sám přitulit? 

Má takový chvíle, ale teď už je velkej tak.. to vypadá, von se třeba sápe na mě, vypadá to 

divně, ale von se chce pomazlit, no.  

Takže ten tělesnej kontakt vyžaduje, že vás má rád, chce vás obejmout? 

Ano. 

I jako malý dítě, do těch tří let třeba? 

Jako ne na klín, ale obejmout. Když ještě byl naživu děda, tak mu dal na hlavu svojí čepici, 

vzal si ho a tancoval s nim. A vlastně on umřel, když mu bylo sedm let a myslim si, že si to ani 

neuvědomoval. Ten člověk byl a pak se ztratil, nevim ňák po něm nebrečel. I když ho měl 

strašně rád, třeba oni spolu kopali do míče, třeba on krájel králíkům chleba na takový malý 

kousky, on J. u něj stál a děda čekal, až to smete do kýble. Prostě měl ho strašně rád, ale když 

odešel, asi si to nedokázal představit nebo přebrat. 

Takže nebyly žádný změny chování u něj? 

No prostě ne, ne nezaregistrovala jsem u něj nic. Ale myslim si, že si pamatuje to točení, 

prostě jak spolu tancovali, tak von strašně rád se staví na špičky, vytahuje a jako baletí, 

zkouší tancovat. Myslim si, že doteď si to pamatuje. 

Takže dědu měl taky hodně rád? 

No, děda pro něj dělal první poslední. Jako děda to byl člověk, kterej jako nekoukal na něj 

jak.. vlastně vod malinka ho viděl.. a vlastně ta rodina mi hodně pomohla, i manželova 

rodina.  

Vlastně i teďka jezdíte k babičce, jste říkala? 

No ano. My teďka pomáháme jí, protože zůstala sama. A babička na něj hodně trpí a hodně 

jako chce mu vyhovět, i když říkám, že to není dobře. Jako von třeba tahá jí za vlasy a vona 

„Nech ho, von si hraje“, ale tohle nemůže dělat.  

Takový klasický rozmazlování od prarodičů, že jo? 

Vyvíjela se ňáká složka vývoje, motorika, řeč, vlastně už jsme se o tom bavily, že by byla 

v normě byste řekla? 

To určitě ne. Vlastně když jsme chodili do školky, tak jsme chodili na logopedii do B., to sme 

se vlastně učili přes ty vobrázky. 

To už jste měli vlastně tu diagnózu, že jo v tý době? 
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Ano. Vlastně chodili jsme na logopedii do Prahy, tady je centrum a tam vlastně počítač, taky 

vobrázky, vyzkoušeli jsme to. Vlastně nejezdí na kole, nechce si sednout na kolo, ale rád si 

obrátí kolo a točí si tim kolem. A nebo dcera když měla kočárek, tak si otočil kočárek a točil si 

kolečkama.  

To točení ho hodně fascinuje. 

A tam vlastně jsem vlastně z tý Prahy měla zapůjčenej počítač a tam vlastně klikal na jednu 

klávesu a posouval se mu obrázek, nebo mu rostli ňáký komíny, vlastně aby se soustředil na ty 

vobrázky to měl. I.P. Pavlova a tam se to projde dozadu, je tam centrum ňáký. 

No to nevadí, to nemusim vědět přesně.. 

Vlastně ňáký ty jeho záchvaty vzteku nebo když se mu něco nelíbí, to je častý u vás 

doma třeba? 

Vono hlavně, když mu nebylo dobře, tak se vztekal, když nebyl vyspanej, teďka to přišlo s tou 

alergií, to jsem myslela, že je konec světa, že jsem do něj dala všechno možný. Snažila jsem se 

strašně moc, všechno vyšlo vniveč, jako uklidňovali mě tady ve škole. Máme tady vlastně, dřív 

jsme byly támhle dole a scházely jsme se s maminkama a říkaly jsme si, jak vlastně děti 

rostou, jak jde život a vlastně tady mě hrozně uklidnily, protože jsem začla mít strach, že 

vlastně to bude jenmo do ústavu a že to bylo k ničemu. 

A to už teďka není, že byste se scházely? 

Ne teďka prostě. Myslim, jak byl útlum ten minulej rok, že teďka jde zas nahoru, že jde 

dopředu. 

A jak to teda vypadalo, ječel, mlátil se do hlavy o zem, nebo jak se prostě choval? 

Minulej rok, jeli jsme sem, přišli jsme sem do třídy a po půl hodině von se začal vztekat, 

mlátit. Tam vlastně bylo ve vedlejší třídě, že tam maj kabinky a zavírali, nebo si zavřeli, když 

chtěli mít klid a von mlátil do dveří, jako votvíral a zavíral. 

Napadal třeba ňákou učitelku nebo děti, že by byl agresivní vůči nim? 

Ano, prostě museli ho držet a mám pocit takovej, že vlastně nepochopil, co se s ním děje a 

proč ho držej a prostě ještě se bránil proti nim, že to nedokázal pochopit. A vlastně ty léky co 

ho zklidnily, vlastně von se moh zklidnit a pochopit, co se vlastně děje.  

Takže vlastně zabraly na něj až ňáký léky? 

Jo, ano. 

Nezkoušeli jste žádný druh terapie nebo něco podobnýho, spíš ty prášky? 

Já nevim, jakej druh terapie.. 

No jestli jste nezkoušeli ňákej jinej druh metody, jak ho zklidnit? 

No doma, tady ne. Doma když začal vyvádět, tak pomáhalo to, že jsem mu natočila vodu 

vlažnou, normální vody na koupání, on si tam seděl, přelejval si vodu a tim se zklidnil. A nebo 

když jsem chtěla uvařit a von lítal po pokoji, všechno rozhazoval nebo to, tak jsem ho 
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postavila na židli, protože on se bojí vejšek, tak stál u mě na židli a koukal, co tam dělám, co 

míchám a takový. 

A jak jste ho na tu židli dostala? 

No, řekla jsem mu „Vylez tam“, jak se chodí po schodech, tak tam vylez.  

Takže i když on byl vlastně v ňákým afektu, tak vás dokázal takhle poslechnout? 

No. 

A ničil vám i věci doma nebo? 

Když byl malej, tak strhával záclony, to se hodně manžel zlobil. Prostě musel to taky 

překousnout hodně a prostě jsem ráda, že vydržel. Hodně manželství se rozpadne. No myslim, 

že díky němu to takhle dopadá, že prostě.. myslim, že jeho rodina měla pochopení a dokázala 

ho k tomu výst.. a von prostě dokáže výst mě, když prostě mi tečou nervy a je to vopravdu zlý, 

že vopravdu dokáže mě podržet. Vopravdu udělal moc pro mě. 

Hm.. to je dobře, že máte oporu takhle v něm. Dcera vám taky pomáhá, jak vychází s J. 

vlastně ona? 

Jako chtěla jsem, aby tim netrpěla. A vlastně když jsme potřebovali do školky, tak ona se 

oblíkala, tak já jsem „V. přines tohle, přines tamhleto! Zapomněli jsme něco.“, takže ona se 

vlastně od malička starala, byla mladší, ale starala se jako starší. A J. má ráda. Vlastně 

chodila do školky a má úplně jinej vztah k těm dětem, dokáže pochopit, že druhýmu je špatně 

nebo tak.. a prostě je spíš taková, že si nechá hodně líbit. Teďka je v pubertě, jako taky byly 

stavy a brečela „A proč nemám normálního J., teda bráchu? Proč já mám takovýho bráchu? 

Já nechci mít takovýho bráchu.“ Ale prostě je to tak, má ho ráda, já vim, že ho má ráda. Ale 

jako dolíhá to na ní taky. A teďka vlastně je v pubertě a bude si muset projít tim všim ňák. 

Chtěla jsem jí to ulehčit, ale tohle si asi bude muset vybojovat sama. Do školy chodí, ňáká 

mladší holčička má taky postiženýho bráchu, tak si spolu povídaj a rozuměj si. Vlastně kvůli 

tomu, že jsem se starala o J., byla jsem na ně sama, takže moc nechodila do kroužků. 

Všechno, co bylo při školce. A teďka si vlastně vymínila, že bude chodit na karate, tak chodí 

s kamarádkou na karate, ale ta kamarádka jí ňák vodpadla. Takže jí držim u toho, aby 

dotáhla věc do konce. Zase jiná kamarádka u babičky píská na píšťalku, tak by chtěla taky, 

akorát že je starší.. no tak to zkusíme příští rok, když jsme začli s karatem, jsem myslela, aby 

toho nebylo moc. 

A co si myslíte, že většinou vyvolává ty J. afekty nebo kvůli čemu to bývá? 

Když mu něco je. 

Když se necítí vlastně dobře? 

Jo, ano.  

A jako ňáký jiný důvod, jestli jste si všimla, nebo třeba ze školy, jestli vám něco řikali? 

Reagoval na něco třeba ňák.. 
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No takhle, když je v televizi něco, kde se bouchaj nebo prostě ňáký násilí, tak on to přejímá a 

je vzteklej z toho. Jestli rozbil něco doma, jo vysklil vokno, ale víckrát. No strhával závěsy, 

ničil hračky. 

Jak často bývaj ty jeho afekty? Teď se to třeba uklidnilo poslední dobou? 

Teďka už málo, vlastně když jsem nerozuměla, co chce, co se děje, zlobila jsem se na něj, tak 

se vztekal taky.  

Nebylo to, že by to vzniklo v tom jeho světě. Že by začal z ničeho nic vyvádět? 

Vždycky to mělo důvod, jenom já sem neviděla, co se děje. Myslim si, že to mělo vždycky 

důvod a vždycky jsem se bála, že se bude vztekat jen tak a že ho nezvládnu. 

Vlastně od těch čtyř let tam ty problémy s chování byly, ale loni jste říkala, že to bylo 

extrémní už.  

 Jo. 

A on byla na nějakym diagnostickym pobytě nebo jak jste to ještě řešili? 

Na pobytě nebyl. Hledali jsme ňákou psycholožku, tak mi tady doporučili no psychiatričku. 

Tak mi ji tady doporučili, byli sme v Thomayerce a tam nám řikali: „Co by tady dělal, on je 

fixovanej na vás. My bysme ho utlumili práškama, ještě víc, a prostě nebylo by to dobrý. Vy ho 

znáte, my nasadíme prášky a budete docházet prostě, jak to vypadá.“ Takže prostě, že by 

nezvlád vlastně vodloučení v tomhle stavu. 

Jo. A on chodil v týhle době do školy? 

Sem do školy, ano chodil. A vlastně mu zkrátili výuku, aby to na něj nebylo tak zatěžující.  

A ty prášky bere přesně odkdy. Nebo předtím nedostával ždáný prášky, jenom na to 

spaní případně na podporu ňákých mozkových funkcí, ale tady ty na zklidnění 

dostává..? 

Od loňska vlastně jsme nasadili prášky. 

Vidíte ňáký rozdíl mezi tím, když nechodil do školy a když sem nastoupil? On teda 

chodil do školky předtím, takže na ňáký odloučení, že byl sám, byl zvyklý. Ale byl tam 

ňáký skok, že by se to třeba ještě víc zhoršilo? 

To právě ne. Vod tý doby, co sem chodil, tak se zlepšoval. Akorát jsme si prožili různý nemoce. 

A vlastně jak měl záněty toho středního ucha, tak vlastně potom mu dali trubičky, protože měl 

vpáčený bubínky, tak vlastně to prodělal tady ve škole. Vlastně máme hodně absencí a díky 

nemocem, že jsme byli u doktora, nebo že chodíme po doktorech.  

Vlastně to chování se zhoršilo tou pubertou? 

To byl ten rok předtím, ano. 

Ubližuje ještě ňákým jiným způsobem sobě. Nebo on když má vztek, tak si lehne na zem 

a mlátí se do hlavy.. 



 37 

Když má vztek, tak se kouše. Kouše se do ruky. Tim se nezklidní. To buď ho musim ňák vzít, 

chvíli ho držet nebo povídat si s nim. Spíš ho vodrazuju tim „J. je to dobrý, je to pryč, nic se 

neděje, je to pryč, je to dobrý.“ 

Takže ho zkoušíte občas i obejmout celýho. 

Akorát mi připadá, jak tady ve škole, prostě má vzteky, teďka se začíná bouchat, tak prostě 

voni prostě chtěj všechno dělat dobře, aby se zklidnil, ale jak von vidí, že na něj jdou dva lidi, 

tak si myslí asi, teda myslim si to já, že se musí bránit. Jenže jak to maj dělat tady ve škole. 

Prostě voni ho musej ňák zvládnout. 

Ale vy když ho máte doma, tak ho dokážete ňák zklidnit, ňákým způsobem? 

No buď řeknu „Jdeme do vany“, nebo s nim ležim v posteli, objímám ho, když to jde. Jenomže 

von když se vzteká, tak na něj mám zlost a pak třeba to, von to ze mě cejtí, tak mě začne rvát 

za vlasy, do toho vstoupí manžel a prostě zklidní situaci. 

Používá třeba i ňáký verbální, vulgární nadávky, nebo sprostý slova? 

Ne to ne. Tim že nemluví, tak tohlecto nepochytil. Ale než začne mlátit, nebo prostě, myslim si, 

že von to v sobě nese, nedá to najevo a pak to vypukne jako sopka. A než začne se něco dít a 

von je prostě takovej napruženej a bouchá, bouchá, bouchá, jako že už naznačuje, že je 

naštvanej, že začne něco dělat. 

Jak často byste řekla, že má tady ty afekty? 

Opravdu když mu něco je. 

Ale dalo by se to ňák, v ňáký periodě, že by se dalo říct třeba jednou týdně, párkrát za 

měsíc nebo častěji. 

Podle situace, může to bejt i častěji.  

A jak dlouho to tak většinou trvá, než se zklidní? 

No asi hodinu. Von je pak z toho vyčerpanej. Donedávna, když prostě se něco dělo, třeba 

babička nebo V. nebo tak, a když jsem se do toho vložila já, tak ustoupil, ale teď prostě už si 

troufne i na mě. Holky mi řikaly, že je to prostě tim, že přeroste mě, má prostě fyzickou 

převahu. Prostě když se nedokáže zklidnit, tak vemu smeták a seknu ho přes prdel a von vidí, 

že má se zklidnit a už se stahuje.  

Moc vám děkuji za rozhovor, že jste si na mě udělala čas. 

 

 


